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Vårt vanskelige skjebnefellesskap
Bondevik II-regjeringen sendte eksperter hit til Georgia i 2004 for å hjelpe til
å bygge rettssystemet. Formålet er å bygge noe som heter «rule of law».

Det betyr at utøvende og lovgivende makt må følge
lovene og stå til ansvar når de bryter dem.

Men det har vist seg vanskelig å få til i praksis,
spesielt i tidligere Sovjetland.

Men selv om det er vanskelig å nå målet, er det
mulig å sette ord på hvor langt man er kommet.
Men det norske prosjektet - som heter NorLAG og
koster ti millioner kroner i året - har valgt ikke å
bygge på forskning, og har heller ikke et opplegg
for å måle fremgang.
Misvisende

Tror man evalueringsrapportene, ser alt ut til å gå
helt strålende. Men bilder er misvisende. Rapporter
som den fra Scanteam i 2009 er produsert på
seminarer fjernt fra folks virkelighet. Hva er så
situasjonen? Utpekes du som mistenkt, så er det
bombesikkert at du til slutt enten vil tilstå, eller bli
dømt. Bare 0,1 prosent frifinnes. De fleste tilstår i
bytte mot mildere straff. Mange saker bygger på
politiprovokasjon, og i svært mange saker består
nøkkelbevisene av en tilståelse, som i mange
tilfeller er fremkommet ved psykisk eller fysisk
press. I store, viktige saker, som drap eller
organisert svindel, blir tilståelsen filmet av politiet
og sendt på TV samme kveld som pågripelsen, før
mistenkte har fått snakket med advokat.

En frifinnelsesprosent på 0,1 prosent indikerer at
dommerne ikke er uavhengige. Det norske
prosjektet har derfor mislyktes i det som var
hovedmålet. Meningsmålinger viser at
rettssystemet har mindre troverdighet enn
politikere og mediene, omvendt av hva man kunne forvente.
Politiske fanger

En delegasjon fra den internasjonale menneskerettsføderasjonen kom hit i 2009 og gransket åtte saker
om angivelige politiske fanger. Konklusjonen ble at alle fangene er reelle politiske fanger. Georgia gikk
under norsk rådgivning fra å ha en middels fangebefolkning til å være blant de land med størst prosent
av innbyggerne bak murene. De norske ekspertene har gjort mye bra arbeid og blant annet fått flere i
åpen soning, men det  ikke.
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Tortur

Torturen i fengslene er beryktet. Mange fanger har skrevet brev om den til den europeiske
menneskerettsdomstolen. En ny lov som er på trappene vil gi hjemmel for tre måneders brev- og
besøksforbud for fanger på grunn av «dårlig oppførsel», noe mange mener er nettopp for å hindre slike
brev. Regimet har tidligere hindret fanger i å sende slike brev ved å heve portotaksten til tusen kroner pr.
brev og ved fysisk bank. En gruppe fanger hevder de ble sterkt mishandlet (ribbensbrudd,
hjernerystelse) i september i fjor som straff for å ha sendt brev til Strasbourg-domstolen.

Ministeren som, formelt, om ikke reelt, er ansvarlig, ble hyllet av vår ambassadør da hun tiltrådte for to
år siden. Da hun dro Norgesbesøk i fjor høst skrev departementet hennes til justisminister Knut
Storbergets folk og spurte hvem i Norge som skulle «passe på» de georgiske journalistene som ble
sendt med delegasjonen. Sånn er det med statsmedia. Her i Tbilisi har ministeren i snart et år nå nektet
å snakke med meg, slik hun nekter å snakke med alle journalister, unntatt i få sjeldne tilfeller. Den ene
TV-kanalen som tar fatt i problemene skjelte hun ut, fordi hun mente kanalen var «imot» henne.
Kolonisering og utplyndring

«Rule of law»-tilnærmingen klarer ikke trygge folks sikkerhet. Dessuten danner den ofte første fase i en
kolonisering og utplyndring av et land, noe antropologen Laura Nader og juristen Ugo Mattei har påpekt
i en ny bok. Formålet er å beskytte de utenlandske investeringene, ikke å trygge innbyggernes dagligliv.

Dessuten, metoden virker ikke når den reelle makten i et land sitter i et maktapparat som er en
mellomting mellom parti og klan. Strasbourg-domstolen sier i en dom fra mai i år at retten var slått av
hvordan de ulike grenene av statsmakten hadde samarbeidet om å hindre rettferdigheten i å skje:
Innenriksministeriet, påtalemakten, fengselsdepartementet, dommerne, presidenten og så videre.

Kombinasjonen fattigdom og fravær av demokrati er grunnen til befolkningsflukten. Man lever i en
ettpartistat der alle er redde for å komme på kant med partiet. Da kan man miste jobben og havne i
fengsel. Næringslivet tør ikke finansiere opposisjon.
Si ifra

Hva kunne vi så gjort? For det første, si fra til regimets folk. De norske her har tilgang til Saakasjvilis
innerste krets. Så kunne man brukt internasjonale organer. I FNs menneskerettsråd sist vår var Georgia
i ilden og Norge satt i komiteen. Av 54 land kom ti med uttalelser som indikerte at det var noe galt med
måten domstolene jobber på, og ni land kritiserte forholdene i fengslene. Norge var ikke blant disse.

Hva mer? Man kunne brukt direkte diplomati. Da forretningsmannen Bidzina Ivanisjvili nylig gikk ut av
sin anonyme velgjører-tilværelse for å starte opposisjonsbevegelse, ble han først fratatt
statsborgerskapet (dermed ulovlig for ham å drive politikk), så ble banken hans anklaget for
hvitvasking av penger og Nasjonalbanken igangsatte konkursgranskning. Nøyaktig det samme skjedde
med forrige forretningsmann som ville utfordre Saakasjvili.

Men den norske ambassadøren Erling Skjønsberg forholdt seg påfallende passiv stilt overfor det som
en rekke land nå uttrykker sterk bekymring for.
Skjebnefellesskap

Norge har inngått skjebnefellesskap med regimet. Dette kan være en forklaring på blindheten for
overgrep. En annen forklaring kan være at det er tatt et politisk linjevalg: Å støtte Saakasjvili-regimet i
tykt og tynt, kanskje ut fra en geostrategisk vurdering. Spørsmålet er om man er villig til å ta ansvar for
de forbrytelsene som vi har gjort oss medskyldig i.

Bondevik II-regjeringen sendte eksperter hit til Georgia i 2004 for å hjelpe til å bygge rettssystemet.
Formålet er å bygge noe som heter «rule of law». Det betyr at utøvende og lovgivende makt må følge
lovene og stå til ansvar når de bryter dem. Men det har vist seg vanskelig å få til i praksis, spesielt i
tidligere Sovjetland.



8/22/2017 Vårt vanskelige skjebnefellesskap - Aftenposten - Morgen - Nyhetsklipp 03.11.2011 - Retriever

https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=02000220111103304315&serviceId=2 3/4

Men selv om det er vanskelig å nå målet, er det mulig å sette ord på hvor langt man er kommet. Men
det norske prosjektet - som heter NorLAG og koster ti millioner kroner i året - har valgt ikke å bygge på
forskning, og har heller ikke et opplegg for å måle fremgang.
Misvisende

Tror man evalueringsrapportene, ser alt ut til å gå helt strålende. Men bilder er misvisende. Rapporter
som den fra Scanteam i 2009 er produsert på seminarer fjernt fra folks virkelighet. Hva er så
situasjonen? Utpekes du som mistenkt, så er det bombesikkert at du til slutt enten vil tilstå, eller bli
dømt. Bare 0,1 prosent frifinnes. De fleste tilstår i bytte mot mildere straff. Mange saker bygger på
politiprovokasjon, og i svært mange saker består nøkkelbevisene av en tilståelse, som i mange tilfeller
er fremkommet ved psykisk eller fysisk press. I store, viktige saker, som drap eller organisert svindel,
blir tilståelsen filmet av politiet og sendt på TV samme kveld som pågripelsen, før mistenkte har fått
snakket med advokat.

En frifinnelsesprosent på 0,1 prosent indikerer at dommerne ikke er uavhengige. Det norske prosjektet
har derfor mislyktes i det som var hovedmålet. Meningsmålinger viser at rettssystemet har mindre
troverdighet enn politikere og mediene, omvendt av hva man kunne forvente.
Politiske fanger

En delegasjon fra den internasjonale menneskerettsføderasjonen kom hit i 2009 og gransket åtte saker
om angivelige politiske fanger. Konklusjonen ble at alle fangene er reelle politiske fanger. Georgia gikk
under norsk rådgivning fra å ha en middels fangebefolkning til å være blant de land med størst prosent
av innbyggerne bak murene. De norske ekspertene har gjort mye bra arbeid og blant annet fått flere i
åpen soning, men det  ikke.
Tortur

Torturen i fengslene er beryktet. Mange fanger har skrevet brev om den til den europeiske
menneskerettsdomstolen. En ny lov som er på trappene vil gi hjemmel for tre måneders brev- og
besøksforbud for fanger på grunn av «dårlig oppførsel», noe mange mener er nettopp for å hindre slike
brev. Regimet har tidligere hindret fanger i å sende slike brev ved å heve portotaksten til tusen kroner pr.
brev og ved fysisk bank. En gruppe fanger hevder de ble sterkt mishandlet (ribbensbrudd,
hjernerystelse) i september i fjor som straff for å ha sendt brev til Strasbourg-domstolen.

Ministeren som, formelt, om ikke reelt, er ansvarlig, ble hyllet av vår ambassadør da hun tiltrådte for to
år siden. Da hun dro Norgesbesøk i fjor høst skrev departementet hennes til justisminister Knut
Storbergets folk og spurte hvem i Norge som skulle «passe på» de georgiske journalistene som ble
sendt med delegasjonen. Sånn er det med statsmedia. Her i Tbilisi har ministeren i snart et år nå nektet
å snakke med meg, slik hun nekter å snakke med alle journalister, unntatt i få sjeldne tilfeller. Den ene
TV-kanalen som tar fatt i problemene skjelte hun ut, fordi hun mente kanalen var «imot» henne.
Kolonisering og utplyndring

«Rule of law»-tilnærmingen klarer ikke trygge folks sikkerhet. Dessuten danner den ofte første fase i en
kolonisering og utplyndring av et land, noe antropologen Laura Nader og juristen Ugo Mattei har påpekt
i en ny bok. Formålet er å beskytte de utenlandske investeringene, ikke å trygge innbyggernes dagligliv.

Dessuten, metoden virker ikke når den reelle makten i et land sitter i et maktapparat som er en
mellomting mellom parti og klan. Strasbourg-domstolen sier i en dom fra mai i år at retten var slått av
hvordan de ulike grenene av statsmakten hadde samarbeidet om å hindre rettferdigheten i å skje:
Innenriksministeriet, påtalemakten, fengselsdepartementet, dommerne, presidenten og så videre.

Kombinasjonen fattigdom og fravær av demokrati er grunnen til befolkningsflukten. Man lever i en
ettpartistat der alle er redde for å komme på kant med partiet. Da kan man miste jobben og havne i
fengsel. Næringslivet tør ikke finansiere opposisjon.
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Hva kunne vi så gjort? For det første, si fra til regimets folk. De norske her har tilgang til Saakasjvilis
innerste krets. Så kunne man brukt internasjonale organer. I FNs menneskerettsråd sist vår var Georgia
i ilden og Norge satt i komiteen. Av 54 land kom ti med uttalelser som indikerte at det var noe galt med
måten domstolene jobber på, og ni land kritiserte forholdene i fengslene. Norge var ikke blant disse.

Hva mer? Man kunne brukt direkte diplomati. Da forretningsmannen Bidzina Ivanisjvili nylig gikk ut av
sin anonyme velgjører-tilværelse for å starte opposisjonsbevegelse, ble han først fratatt
statsborgerskapet (dermed ulovlig for ham å drive politikk), så ble banken hans anklaget for
hvitvasking av penger og Nasjonalbanken igangsatte konkursgranskning. Nøyaktig det samme skjedde
med forrige forretningsmann som ville utfordre Saakasjvili.

Men den norske ambassadøren Erling Skjønsberg forholdt seg påfallende passiv stilt overfor det som
en rekke land nå uttrykker sterk bekymring for.
Skjebnefellesskap

Norge har inngått skjebnefellesskap med regimet. Dette kan være en forklaring på blindheten for
overgrep. En annen forklaring kan være at det er tatt et politisk linjevalg: Å støtte Saakasjvili-regimet i
tykt og tynt, kanskje ut fra en geostrategisk vurdering. Spørsmålet er om man er villig til å ta ansvar for
de forbrytelsene som vi har gjort oss medskyldig i.

 
 - Norge har inngått et skjebnefellesskap med regimet, skriver Ragnar . Her blir Georgias president
Mikhail Saakasjvili vist utsikten fra statsminister Jens Stoltenbergs kontor. Norge har inngått et
skjebnefellesskap med regimet, skriver Ragnar . Her blir Georgias president Mikhail Saakasjvili vist
utsikten fra statsminister Jens Stoltenbergs kontor. FOTO: ERIK JOHANSEN/SCANPIX 
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