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Verden over utfordres de  
demokratiske vaktbikkjene.

SPILLER DU MINECRAFT?,  spurte 
Raftoprismottaker Adam 
Bodnar meg da vi snakket 
sammen i sommer. «Da vet 
du at du i en fase av spillet er 

i «survivalmode». Det er der vi er nå.»
På søndag mottar Adam Bodnar Raf

toprisen på Den Nationale Scene. Prisen 
setter i år søkelyset på tilbakegangen for 
demokratiet og menneskerettighets
beskyttelse – i et EU land. 

Den polske ombudsmannen Adam 
Bodnar er en demokratiforkjemper, en 
forsvarer av grunnleggende menneske
rettigheter og en beskytter av minorite
ter. Ombudsmannsinstitusjonen i Polen 
er truet, og Bodnar blir utsatt for offent
lig hets. De som har i oppgave å holde 
makten i sjakk, trenger vår støtte nå. 

DEN LIBERALE  demokratimodellen byg
ger på to grunnpilarer: Konkurranse om 
politisk makt, og maktdeling mellom 
ulike institusjoner. Dette skal i sin tur 
hindre at et flertall kan få absolutt makt. 
Modellen er sterkt presset verden over. 

I Polen, Ungarn, USA under Trump, 
Tyrkia under Erdogan, Putins Russland, 

India, Venezuela, SørAfrika og Zambia, 
ser vi at politiske partier som kommer til 
makten via demokratiske valg, bruker 
sin oppslutning og posisjon til gradvis å 
undergrave demokratiets voktere. Dom
stolene, uavhengige medier og det sivile 
samfunn utfordres av flertallsmakten – 
demokratiet forvitrer fra innsiden.

Verden over utfordres de demokra
tiske vaktbikkjene. Individuelle men
neskerettigheter og utsatte gruppers 
rettigheter trues.

POLEN ER ET EKSEMPEL  på den gradvise 
demokratiske tilbakegangen. Sentrale 
institusjoner, som er ment å beskytte 
minoritetsrettigheter og kontrollere 
politikerne, undergraves ved bruk av 
flertallsmakt sikret gjennom demokra
tiske valg. 

Etter at Lov og rettferdighetspartiet i 
Polen (PiS) vant valget i 2015, har partiet 
brukt sitt flertall i nasjonalforsamlingen 
til å innføre en rekke lovendringer som 
begrenser domstolenes uavhengighet. 
Lovene innskrenker sivilsamfunnets 
innsyn og påvirkningsmuligheter, og 
gir regjeringen mulighet til å kontrollere 
statlige medier. 

Angrepet på domstolenes uavhengig
het har gitt parlamentet politisk kon
troll over domstolsrådet, med støtte av 
et flertall i nasjonalforsamlingen. Polen 
utvikler seg mot et flertallsstyre uten 
konstitusjonelle begrensninger.

HVA ER EGENTLIG  problemet? Det er på 
sett og vis demokratisk, at flertallet 
bestemmer? 

Så enkelt er det ikke. For å kunne ga
rantere grunnleggende menneskerettig
heter for alle, må uavhengige domstoler, VAKTBIKKJE: Adam Bodnar er en viktig stemme for å bekjempe hatprat, vold mot minoriteter og innvandrere, skriver Lise Rakner. FOTO: NTB SCANPIX
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Ikkje gjer Sandviken trongare

NO ER HØYRINGSFRISTEN gått ut for endå ei 
såkalla grøn fortetting med økonomisk 
bærekraft i Bergen. Fine ord på ein barri
ere med høghus frå Skuteviken til Gamle 
Bergen, og det er ikkje dei gamle sjøbo
dene som er målestokken for kva som er 
fint og greit å byggja. 

Obos har kjøpt tomta til Neumann 
utanfor Sandvikstorget for mange mil
lionar kroner, og då må dei få byggja høgt 
og tett for å tena på det.  I områdeplanen 
foreslår Bergen kommune å leggje mak
simal byggjehøyde på nesten same nivå 
som den gamle siloen til Bergen Arkitekt
skole (BAS) i nabolaget  det vil seie 29 
meter.  Ein massiv, grå koloss  ein elefant 
av eit framandelement som bygning i 
Sandviken. Men han blir smålåten i høve 
til dei nye planane for bygging rundt han.

VI SOM BUR  rett bakom og kjøpte leilig
hetane våre for å få luft og sjøutsikt, 
synest ikkje det hjelper at kommunen vil 
byggja ein liten grøn holme med tilgjenge 
for alle på Kristiansholm. 

Vi synest det er nok at vi må tåle lyd
muren av trafikk oppetter heile fjellsida. 
Vi synest det er plagsamt med kumlok 
som smell kvar gong ein bil køyrer over 
(ja, eg har klaga fleire gonger, og det skal 
berre leggjast ned ein gummiring). 

Vi uroar oss for 350 nye parkerings
plassar under dei planlagte høgblokkene. 
Vi synest Sandvikstorget er lite og elendig 
nok som det er, om det ikkje skal hamna 
i skuggane frå dei planlagte kjempeklos
sane rett utanfor. Vi trur ikkje det hjelper 
så mykje med steinheller på torget og 
vegen som vil gå over det, dersom dei 
utvidar det nokre meter på hi sida.

NÅR SKAL BERGENSKE  politikarar forstå at 
det ikkje er plass til uendeleg med fortet
ting ein ikkje kan gjøre om på innanfor 
dei sju fjella våre? Når skal dei begripa at 
det er den kollektive transporten som må 

gjerast betre om Bergen skal bli grønare, 
og at draumen om Manhattan i Bergen 
må gjennomførast der det er plass – på 
utsida av fjella?

Vi vonar den kommunale områdere
guleringa gir Obos så strenge rammer at 
alle naboane blir glade for tomtekjøpet. 
For kva er vitsen med å riva eitt stort, 
stygt hus som stenger for sjøen, om ein 
på tomta byggjer ti nye? 

Privateigde gamle sandviksboder 
nokre hundre meter lenger ute forfell på 
skammeleg vis. Vonar eigarane at også 
dei skal få selja tomta si til ei såkalla 
økonomisk bærekraftig utbygging? Obos 
inspirerer kanskje til endå meir forfall?

Gjer det ikkje trongare i Sandviken 
enn det alt er. Bevar Bergen vakker, også 
sett frå sjøen!

BYUTVIKLING

HELGA G. ERIKSEN
Forfattar, bur i Amalie Skrams veg 

UTSIKTA FORSVINN:  Det er ikkje dei gamle sjøbodene Bergen kommune har brukt som 
målestokk for kva som er fint og greit å byggja, skriv innsendaren. Slik vil det sjå ut, ifølgje 
arkitekt Anne Carlsen som bur i eit av husa bak. Ho har teikna inn maksimalutnyttinga 
kommunen har foreslått for å visa dei mogelege konsekvensane.  ILLUSTRASJON: ANNE CARLSEN
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VAKTBIKKJE: Adam Bodnar er en viktig stemme for å bekjempe hatprat, vold mot minoriteter og innvandrere, skriver Lise Rakner. FOTO: NTB SCANPIX

en fri presse og et aktivt sivilsamfunn 
opprettholdes. Det er en viktig verdi i 
demokratiet at mindretallets interesser 
beskyttes.

Demokratiet er skjørt når det reduse-
res til flertallets vilje, og når menneske-
rettigheter, minoriteters rettigheter og 
rettsstaten undergraves.

DET ER EN DEMOKRATISK  sikkerhetsventil 
å sikre at personer og utsatte grupper 
har et beskyttelsesvern. Adam Bodnar 
har som ombudsmann rettet oppmerk-
somheten mot den utsatte posisjonen til 
migranter, etniske og nasjonale minori-
teter, funksjonshemmede og seksuelle 
minoriteter i Polen. Han er en viktig 
stemme for å bekjempe hatprat, vold 
mot minoriteter og innvandrere.

ADAM BODNAR ER  synlig i folks hverdag. 
Han reiser til provinser i Polen, der han 
møter mennesker som har problemer 
med leieforhold, pensjonsrettigheter 
og forurensning. Bodnar har kritisert 
Polens anti-terrorlovgivning for å bryte 
internasjonale menneskerettighets-
standarder. 

I 2015 politianmeldte han et trykkeri, 
som nektet å trykke informasjonsmate-
riell for en LHBT-organisasjon, da dette 
brøt med organisasjonens rett til et  
kollektivt gode.

Bodnar peker på hvordan regjerin-
gens politikk bidrar til økt fremmed-
frykt og hat mot utsatte grupper. 

MEDLEMMER AV regjeringspartiet PiS, med 
støtte fra medier og andre aktører, un-
dergraver ombudsmannens uavhengige 
rolle. Det er fremmet forslag om at insti-
tusjonen ikke lenger skal være beskyttet 
av grunnloven. 

Ombudsmannen får ikke tilgang til 
nødvendig informasjon for å overvåke 
menneskerettighetssituasjonen, og 
dens innstillinger blir ofte ignorert av 
politiske myndigheter. 

BODNAR ER ANKLAGET  for å spre falsk  
informasjon og utsettes for sterk kritikk, 
hatefulle ytringer og personlige trusler i 
statlige medier.

Det er fremmet forslag om Bodnars 
oppsigelse fra en av de nye høyesteretts-
dommerne, innsatt av PiS. Vaktbikkjene, 
som har som oppgave å holde makten i 
sjakk, trenger vår støtte nå.

God behandling krever  
godt arbeidsmiljø 

I BERGENS TIDENDE  29. oktober 
stiller Espen Olsen, postdoktor 
ved Universitetet i Stavanger, 
spørsmål om jeg egentlig har nok 
bakgrunnskunnskap om pasient-
sikkerhet og arbeidsmiljø.

Jeg kan berolige ham med at 
jeg helt fra jeg ble helseminister 
har arbeidet for at vi skal ha mest 
mulig og best mulig kunnskap på 
dette området.

MED DEN ÅRLIGE  undersøkelsen 
«ForBedring» kartlegger vi nett-
opp arbeidsmiljø og pasientsik-
kerhet ved alle landets sykehus. 
Jeg har bedt om at dette skal 
gjøres på en måte som gjør det 
mulig å sammenligne resultater 
mellom sykehus og helsere-
gioner. Olsen skriver at den ikke 
viser resultater på avdelingsnivå. 
Det stemmer ikke. Resultatene 
fra avdelingsnivå er ikke allment 
tilgjengelig, men øverste leder, 
mellomledere og tillitsvalgte har 
tilgang til denne informasjonen. 
Målet er at de sammen med ver-
netjenesten skal gå gjennom re-
sultatene og lage forslag til tiltak.

GOD BEHANDLING og godt arbeids-
miljø krever gode ledere. Derfor 
har vi tydeliggjort kravene til 
lederskap. Vi krever at ledere 
skal ha oversikt over områder 
med risiko for svikt, og at de skal 
planlegge hvordan risiko skal 
reduseres. Vi krever at de skal 
evaluere egen virksomhet for å 
forbedre den.

Sykehusene må ikke bare 
jobbe målrettet med å få ned 
sykefraværet, de må også jobbe 
målrettet for å finne årsakene der 
sykefraværet er høyt.

JEG ØNSKER MER ÅPENHET,  mer 
kunnskap og mer oppmerksom-
het om pasientsikkerhet og ar-
beidsmiljø.

Derfor har jeg innført en tra-
disjon med en årlig melding om 
kvalitet og pasientsikkerhet til 
Stortinget.

Derfor møter jeg ansattes re-
presentanter uten at ledelsen er 
til stede på hvert eneste sykehus 
jeg besøker.

Derfor tar jeg jevnlig opp 
pasientsikkerhet og arbeids-
miljø i styringen av de regionale 
helseforetakene og i møter med 
konserntillitsvalgte og konsern-
verneombud.

DENNE UKEN  har jeg deltatt på en 
konferanse om pasientsikkerhet 
med deltakere fra hele helsetje-
nesten. Her skal vi snakke om 
hvordan vi skal videreføre og vi-
dereutvikle dette viktige arbeidet.

Nei, Espen Olsen. Vi får aldri 
nok kunnskap om pasientsikker-
het og arbeidsmiljø. Men vi har 
mer kunnskap og bedre kunn-
skap enn noen gang tidligere. Vår 
største utfordring er å sørge for at 
denne kunnskapen blir tatt i bruk 
på styrerommene, på vaktrom-
mene og på pasientrommene. 
Dette er en av mine viktigste 
oppgaver i arbeidet med å bygge 
pasientens helsetjeneste.

Og ja, Espen Olsen. Jeg har 
kunnskapsgrunnlag nok til å 
gjøre den.

HELSE: For at behandlingen skal 
være god – må arbeidsmiljøet 
være det også, skriver helseminis-
ter Bent Høie (H). 
 FOTO: CARINE JOHANSEN, NTB SCANPIX

PASIENTSIKKERHET

BENT HØIE 
Helse- og omsorgsminister (H)

Litt anstendighet, takk

JEG BLIR KALD I kroppen når jeg leser gjen-
nom kommentarfeltene i flere av dagens 
nettaviser. I ett står det at en av byrådene 
i bergenspolitikken blir karakterisert 
som en jævla ubrukelig heks og det som 
verre er, og flere titalls likere hiver seg på. 

Ordføreren i Vågsøy, Kristin Maur-
stad, ble kalt hore og maktsyk etter flere 
omstridte politiske debatter. Hun ble til 
slutt innlagt på sykehus etter all hetsen 
hun fikk.

ER DET VIRKELIG GREIT at man som politiker, 
kjendis eller profilert samfunnsdebattant 
skal måtte tåle å få trusler og bli grovt sji-
kanert for ens politiske mening, klesstil, 
legning, jobb, livsstil eller oppførsel? 

Ønsker vi virkelig et samfunn der det 
er akseptabelt at man henger ut andre 

mennesker bare fordi vi ikke liker ved-
kommende, er uenige, eller vi mener 
at de har gjort noe dumt? Som offentlig 
person må man tåle kritikk, men det er 
stor forskjell på faktabasert kritikk og 
hets.

Å bli hengt ut i kommentarfeltene må 
være sårt for dem det gjelder. Ikke minst 
må det gjøre vondt at familie og venner 
må lese stygge kommentarer om en på 
nettet. Det kan føre til at folk kvier seg for 
å ta på seg politiske verv eller delta i ulike 
diskusjoner. Dette kan bli et demokratisk 
problem, og det kan være med på å stenge 
de gode stemmene ute. 

TEKNOLOGIEN GIR OSS gode muligheter til å 
delta i den offentlige debatten, og jeg del-
tar selv. Men jeg reagerer på mediehuse-
nes provoserende spørsmål for å fyre opp 
under hets og sjikanering: «Hun mener 
det er greit at somaliere reiser hjem på 
ferie – hva synes du om det?». Slike spørs-
mål vekker følelser og kommentarfeltet 
eksploderer nærmest  i negative ytringer 
sekunder etter. Ikke fortell meg at redak-

sjonene ikke vet på forhånd hvilke saker 
som vil få det til koke på nett. 

JEG VIL UTFORDRE redaksjonene til å sette 
på en eller annen form for brems frem-
over.  La oss alle jobbe for at kommentar-
feltene på nett blir mer anstendige. 

For oss som jobber med barn og unges 
oppvekst, er det ekstra trist å registrere 
hvordan unge mennesker lett kan lære 
å mobbe og krenke av voksne gjennom 
kommentarfelt på nett. 

Når godt voksne mennesker ikke kla-
rer å moderere seg - hvordan skal vi da få 
barn og unge til å forstå at det ikke er greit 
å krenke og mobbe andre?

STRI TØRN: Ordføreren i Vågsøy, Kristin 
Maurstad, ble kalt hore og maktsyk i kom-
mentarfelt på nett og i sosiale medier etter 
flere omstridte politiske debatter, skriver 
innsenderen.  Hun har valgt å være åpen om 
det som skjedde.  FOTO: TOR HØVIK
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