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Stavanger Aftenblad arbeider etter Vær 
Varsom-plakatens regler for god presseskikk. 
Den som mener seg rammet av urettmessig 
avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med 
redaksjonen.

Pressens faglige utvalg (PFU) er et klage-
organ oppnevnt av Norsk presseforbund. 
Organet, som har medlemmer fra presseor-
ganisasjonene og fra allmenheten, behandler 
klager mot pressen i presseetiske spørsmål 
(trykt presse, radio og fjernsyn).

Adresse: Rådhusgt. 17,
Postboks 46, Sentrum 0101 Oslo.
Telefon: 22 40 50 40
Telefaks: 22 40 50 55
E-post: pfu@presse.no

Sjøbadet på  
Myklebust  
mangler toalett. 
Kan det være 
derfor vannet er 
pisselunkent?

Gjestekommentar   Valgkampen

Skillet mellom religion og politikk er 
langt fra så enkelt som Tony Blair  
og Hadia Tajik prøver å framstille det.

Hvem «driver 
med» Gud?

Valgkampen er i gang. Politikere lokalt og nasjonalt 
gjør som vanlig sitt ytterste for å kapre vår oppmerk-
somhet. Lovnadene sitter løst, og plutselig er par-
tilommebøkene vid åpne. De samme partiene som 
har kuttet i antall lærere og sykepleiere, skal plutse-
lig øke bemanningen igjen – og hvis du stemmer på 
Senterpartiet så vil nye Gamlingen være ferdig før du 
vet ordet av det. I høstens valgkamp er det lite nytt 
under solen.

Støre, Jensen, Grande...
Eller vent litt. Det er noe som faktisk er annerledes. 
Når så du sist to forsider i Dagbladet som handlet om 
partiledere (som ikke kommer fra KrF) og deres for-
hold til religion? Først ute var Jonas Gahr Støre. I et-
terkant av sommerstevnet i Sarons Dal fortalte han 
Dagbladets journalist om sin trosreise, om sitt for-
hold til Jesus som han kalte «en ufattelig modig per-
son» – og at han levde godt med kallenavnet «Kris-
ten-Jonas».

Deretter var det Siv Jensen. I Dagbladets maga-
sin var det hennes tur til å snakke om livet, døden 
og hennes egen vei fram til å kalle seg «personlig 
kristen». For øvrig et oppslag som fikk det til å koke 

på sosiale medier, da Siv i neste omgang oppfordret 
norske kommuner til boikott av regjeringens bestem-
melse om å ta imot 8000 flyktninger fra Syria.

Blant sentrumskameratene har religion lenge 
vært høyt på agendaen. Knut Arild Hareides kristne 
standpunkt følger så å si med jobben, mens flere li-
berale Venstre-sympatisører nok av og til har pustet 
litt tungt over Trine Skei Grandes tydelige profilering 
som troende.

«This government does not do God»
Under høstens semesteråpning på Misjonshøgsko-
len ble vi igjen minnet om at religion er et hett tema i 
høstens valgkamp. Hadia Tajik dro i sin åpningstale 
linjer til sommerens debatt og sitt eget innlegg i Af-
tenposten 1. august, hvor hun hevdet at «Vi driver 
ikke med Gud». Hadias kronikk har som referanse-
bakgrunn Tony Blairs velkjente oneliner «This go-
vernment does not do God», et utsagn som visst-
nok egentlig stammer fra Blairs politiske rådgiver. 
Da Blair ble spurt om hans personlige tro var noe 

Tomas  
Sundnes  
Drønen
Professor  
i globale studier,  
Misjonshøgskolen

Troverdige verdier viser seg 
gjennom handling.

Helse  
for de rike

D
en eksplosive  
veksten i private 
sykehus utfordrer 
ideen om likhet.

Bruken av private sykehus har nærmest eksplo-
dert. Dette utfordrer hele det offentlige syke-
hussystemet, ifølge amanuensis Thomas Lau-
dal ved Universitetet i Stavanger. I løpet av 13 
år, siden årtusenskiftet, har inntektene til pri-
vate sykehus vokst fra nesten ingenting til nær 
2,5 milliarder kroner. Tallene for 2014 ventes å 
vise en ytterligere vekst når regnskapene for de 
ti største privatsykehusene er klare.

Et stort antall nordmenn, over 430.000, har 
enten en individuell eller en kollektiv avtale med 
et privat helseforetak, slik Aftenbladet for øvrig 
også har. Dette kan gi dem store fordeler der-
som de skulle få behov for helsehjelp. For de 
mest alvorlige sykdomstilfellene garanterer pri-
vate foretak en ventetid på maksimalt 10 dager 
for operasjon, mens den tilsvarende ventetiden 
ved et offentlig sykehus kan være på over et år. 

I klartekst inne-
bærer denne ut-
viklingen at vi be-
veger oss mot et 
klasseskille i hel-
sevesenet. På den 
ene siden dem 
som selv eller 
gjennom arbeids-
giveren har råd til 

å betale seg forbi køen, på den annen side alle 
de andre. Dette trenger direkte inn i politikken. 
Mange på venstresiden ønsker å bremse eller 
stanse denne utviklingen, for eksempel gjen-
nom å sette grenser for hvor mye utbytte slike 
private foretak kan ta. Dette likner debatten om 
private barnehager. På den annen side er det 
ikke tvil om at veksten i private løsninger reflek-
terer en svikt i det offentlige (og gratis) helse-
tilbudet. Det er rett og slett ikke akseptabelt å 
måtte vente i inntil 62 uker for en prolapsopera-
sjon ved et offentlig sykehus. Køene tvinger folk 
over i private løsninger.

Paradokset er at veksten i private tilbud, i til-
legg til å bryte med idealet om likhet, kan bi-
dra til å forsterke ulikhetene. Det er et begren-
set antall leger til å utføre operasjoner i Norge. 
Dersom disse legene prioriterer å jobbe i private 
foretak, kan det ramme kapasiteten i det offent-
lige og øke ventetiden ytterligere. En ond sirkel.

Til tross for at stortingsflertallet, bestående 
av alle partiene med unntak av Høyre, Frem-
skrittspartiet og Venstre, mener at sykehus bør 
være ikke-kommersielle, øker bruken av slike 
sykehus altså dramatisk. Og en stor del av pa-
sientene får de private gjennom avtaler med of-
fentlige sykehus.

Vi er enige med Laudal i at det er merkelig at 
det ikke er mer politisk debatt om denne utvik-
lingen.

Leder  Private sykehus

Køene tvinger 
folk over  
i private  
løsninger.
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Frp ville setja grenser for 
0offentlege inngrep. Men det 
var før.

Barne-, likestillings- og inklude-
ringsminister Solveig Horne (Frp) 
vil gå tøffare til verks mot foreldre 
til innvandrarbarn som ikkje lærer 
seg godt nok norsk.

I første omgang kan dei påleg-
gjast obligatorisk barnehage, deret-
ter kan barnevernet koma inn i bil-
det. Manglande norskkunnskapar 
hos barn skal heretter kunna defi-
nerast som omsorgssvikt.

Eg skal ikkje nekta for at pro-
blemet er alvorleg. Ifølgje VG kun-
ne 1700 av førsteklassingane i Os-
lo-skulen i fjor 
haust så lite 
norsk at det 
måtte setjast 
inn spesialtil-
tak.

Samtidig rei-
ser initiativet 
frå Horne også 
ein del spørs-
mål. Vil det for 
eksempel bli 
gripe like reso-
lutt inn overfor 
Nato-offiserar 
på Jåttå eller tilsette i amerikanske 
oljeselskap som overfor den soma-
liske aleinemora? Kva signal gir det 
at regjeringa truar med barnever-
net mot foreldre som ikkje lar bar-
na læra norsk, samtidig som lan-
dets framtidige dronning går på 
ein skule i Oslo der dei berre snak-
kar engelsk? Og kor går grensa for 
kva som er for dårlege norskkunn-
skapar, også for etnisk norske? Me 
som les innvandringsdebattane på 
nett lurer av og til på det.

Som sagt, eg vil ikkje bagatellise-
ra problemet. Det er bra at styres-
maktene vil leggja til rette for at alle 
kan godt nok norsk til å klara seg i 
dette samfunnet.

Likevel set eg pris på at det finst 
nokon som peikar på at det bør vera 
grenser for statsmakta. Å tvinga 
barn inn i barnehage er eit ganske 
dramatisk inngrep i foreldreretten. 
Frp vart i si tid stifta som eit par-
ti «til sterk nedsettelse av skatter, 
avgifter og offentlige inngrep», og 
har på sitt beste representert ei vik-
tig motstemme mot trua på at sta-
ten og politikken kan løysa alle pro-
blem.

Men nå grip Solveig Horne dju-
pare inn i folks familieliv og priva-
te val enn nokon sosialist hittil har 
våga å gjera. Og me veit jo grunnen; 
det er innvandrarfamiliane som er 
målskiva. Då veit staten best, også 
i Frp, og prinsipp og ideologi må 
vika.   

MER DEBATT
SIDE 23-24 
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som førte ham nærmere den amerikanske presiden-
ten, avbrøt rådgiveren intervjuet med det, i etterkant, 
så berømte utsagnet.

Få norske politikere har mer troverdighet i debat-
ten om religion, offentlighet og politikk enn Hadia 
Tajik. Kombinasjonen av en oppvekst i barnehagen 
på bedehuset i Bjørheimsbygd og koranskole i Pakis-
tan gir en god bakgrunn for å forstå de nye utfordrin-
gene som følger av det globaliserte og flerkulturelle 
taktskiftet som preger den norske offentligheten.

Hvor har vi verdiene våre fra?
Hadia søker å utvikle et språk som kan kommuni-
sere denne nye hverdagen til tradisjonelle, ofte re-
ligionskritiske arbeiderpartivelgere. Og hun følger 
Blairs eksempel ved å hevde at politikk handler om 
mennesker, og at «Gud får klare seg selv». Det er 
mye fornuft i et slikt utsagn. Velgerne skal aldri måt-
te lure på om det er obskure Koran-sitat som styrer 
Hadias politiske kurs, eller om det er Den hellige ånd 
som egentlig står bak Knut Arilds helomvending i en 
vanskelig politisk sak. KrF-politikeren kan trygt lene 
seg på Luthers to-regimentslære som bygger på Jesu 
ord om at disiplene skulle «gi til keiseren det som til-
hørte keiseren».

Samtidig er skillet mellom religion og politikk 
langt fra så enkelt som Blair og Tajik forsøker å fram-
stille det. Det moderne demokratiet er utviklet i tett 
dialog med FNs menneskerettigheter, som igjen er 
utviklet i en kontekst med sterke bånd til en vestlig 
forståelse av verden gjennom opplysningstidens fo-
kus på individuell frihet og Bibelens understreking 
av individet som unikt og skapt i Guds bilde. Politikk 
handler derfor i bunn og grunn om verdier, om hvor-
dan vi best mulig kan forvalte de ressursene som vi 

mennesker har kontroll over. Og selv om politikk er 
pragmatikkens kunst, har politiske partier og enkelt-
mennesker alltid et moralsk og etisk ankerfeste som 
påvirker deres avgjørelser, om de kan virke aldri så 
spontane og uoverveide.

Det er derfor naturlig at enkelte lurer på hvordan 
det er mulig at nestlederen i Arbeiderpartiet kan være 
muslim, ganske enkelt fordi vi i dette landet ikke har 
lært oss å snakke om religion som en offentlig sak. Vi 
kan diskutere privatskoler, kirke/stat og forbud mot 
bønnerop fra minareter, men vi mangler et offentlig 
språk for hva religion betyr for mennesker, og hvor-
dan det påvirker oss – sånn helt til vanlig.

Det er derfor befriende og viktig når Hadia står på 
Misjonshøgskolens talerstol og forteller om sin opp-
vekst. Når religion som praksis, som levd liv i skjæ-
ringspunktet mellom bedehus og koranskole blir helt 
naturlig og tilhørerne formelig intuitivt skjønner at 
Hadia har kommet mye lenger enn oss i å beskrive 
og sette våre felles verdier i perspektiv.

Troverdige verdier og handlinger
Og etter nylig å ha tilbrakt en uke på seminar på den 
greske øya Lesbos, hvor vi så nyankomne syriske og 
afghanske flyktninger vandre fra gummibåtene til 
flyktningmottaket, utmattet, men med et smil om 
munnen fordi de endelig hadde kommet til Europa, 
må det være lov å stille spørsmål ved sentrale regje-
ringspolitikeres boikott av eget vedtak om å ta i mot 
et lite antall syriske flyktninger til Norge.

Å oppleve det greske lokale engasjementet på nært 
hold var gripende. «Vi har ikke råd, men vi bare må», 
var mantraet i de lokale hjelpeorganisasjonene. Tro-
verdige verdier viser seg gjennom handling. Godt 
valg!

Enkelte lurer på hvordan det er mulig at nestlederen i Arbeiderpartiet kan være muslim, ganske enkelt fordi vi i dette landet 
ikke har lært oss å snakke om religion som en offentlig sak. FOTO: ANDERS MINGE
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