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I essayet «Troens og tvilens rom», om
rettssaken mot Anders Behring
Breivik, i Klassekampen 16. juni,
hevdet jeg at begrepet «det onde» er
tatt ut av den nye gudstjenesteord
ningen for Den norske kirke fra 2011.
Og jeg stilte spørsmål ved om det er
tilfeldig at det skjer samtidig som det
norske samfunnet har problemer
med å forholde seg til voldshandlin
ger som uttrykk for ondskap, det vil
si bevisst ødeleggelse eller påføring
av smerte, noe som bør straffes.
Kirkerådets leder Svein Arne
Lindø har i sitt svar 23. juni rett i at
«tatt ut» var upresist. «Redusert»,
som jeg også brukte, er bedre. Jeg
burde nevnt at syndsbekjennelsens
formulering «lysten til det onde i
mitt hjerte», som har vært i bruk
siden 1887, fortsatt fins som ett av
seks valgfrie alternativer i den nye
ordningen, i tillegg til at menig
hetene kan utforme bønnen lokalt.

Svekker en slik presisering mitt

resonnement om at Den norske kirke
bidrar til «å redusere den individu
elle erkjennelsen av ondskap»? Det
tviler jeg på. Ingen av de andre
alternativene i den nye gudstjeneste
ordningen nevner «det onde». Og det
gjenstår å se om den gamle formule
ringen faktisk brukes i særlig mange
norske kirker etter 2011. For meg
virker det åpenbart at Den norske
kirke, som omfatter 77 prosent av
befolkningen i Norge, forstår
menneskelig ondskap annerledes
enn tidligere.
Når jeg er opptatt av dette, er det
ikke fordi jeg vil tilbake til en
luthersk forståelse av mennesket
som grunnleggende ondt. Men jeg
ønsker å rette søkelyset mot noen
lange linjer i forståelsen av ondskap.
Enevoldstidens konfirmasjons og
skoleordninger, bygd på Luthers
katekisme, har vært virksomme i
samfunnet helt fram til vår tid – og
formet en allmenn forståelse av
ondskap.
Vår tids glidende forståelse av det
onde ser jeg i lys av Michel Foucaults
undersøkelser av galskapens og
fengslets historie i vestlige samfunn.
Den italienske filosofen Giorgio
Agamben har senere utvidet Fou
caults perspektiver til teologien og
kirkehistorien. Mine omtaler av
Agambens bøker i Bokmagasinet
danner noe av grunnlaget for
essayene om Breiviksaken.

Djevelen ligger som kjent gjemt i

detaljene. Sokneprest Per Chr.
Solberg har gjort meg oppmerksom
på debatten ved forrige revisjon av
gudstjenesteordningen i 1977. Den
gangen ble Gustav Jensens opprin
nelige formulering «den onde lyst i
mitt hjerte» endret til «lysten til det
onde i mitt hjerte». Konservative
teologer ville beholde den gamle
formuleringen. De mente den
ivaretok Luthers syn, nemlig at
mennesker for Gud er fullt og helt
syndere, med ond vilje. Ifølge de
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Fraværende tilbud for torturofre
TORTUR

Joar Øveraas Halvorsen

I dag markeres FNs internasjonale

dag til støtte for torturofre, og
temaet for årets markering er
rehabilitering.
Den såkalte Istanbulprotokollen
gir internasjonalt anerkjente
retningslinjer for hvordan leger og
psykologer skal beskrive og doku
mentere somatiske og psykologiske
torturskader. I tillegg til å belyse
grunnlaget for asyl, er en grundig
utredning og dokumentasjon av
torturskader også viktig for å
avdekke rehabiliterings og behand
lingsbehov. Utredning av tortur
skader er en forutsetning for å
kunne gi en så fullstendig medi
sinsk og psykologisk rehabilitering
som mulig.

Dessverre har norske myndigheter

ennå ikke implementert bruk av
protokollen, og det foregår derfor
ingen rutinemessig og systematisk
dokumentasjon av torturskader hos
personer som søker asyl. Mangelen
på systematisk dokumentasjon og
kartlegging av torturskader kan
potensielt utgjøre et betydelig
rettssikkerhetsproblem, og at
behandlings og rehabiliterings
behov ikke fullt ut avdekkes, noe
som bidrar til at torturofre ikke får
den behandlingen de har rett til og
behov for.

DÅRLIGE RUTINER: Mangelen på systematisk dokumentasjon og kartlegging av
torturskader kan potensielt utgjøre et betydelig rettssikkerhetsproblem, skriver
Joar Øveraas Halvorsen. Her fra en protest mot tortur mot Guantánamo-fanger.
FOTO: VAL KERRY, FLICKR

ning om de sosiale og økonomiske
konsekvensene av tortur, men til
gjengjeld finnes det etter hvert en
god del forskning som dokumente
rer alvorlige helsemessige senfølger
av tortur.

I henhold til artikkel 14 i FNs

torturkonvensjon har torturofre rett
til oppreisning og en rettferdig og
adekvat kompensasjon, inkludert en
så fullstendig medisinsk og psykolo
gisk rehabilitering som mulig. Dette
punktet er også presisert i artikkel
20 i EUs mottaksdirektiv for flykt
ninger og asylsøkere. I samsvar med
dette gav Stoltenbergregjeringen i
Soria Moriaerklæringen
av 2005 lovnader om å
styrke behandlingstilbu
det til torturofre i Norge
ved å opprette kliniske
kompetansemiljøer i
hver helseregion.
Til tross for dette, er
tverrfaglige og spesiali
serte rehabiliterings og
behandlingstilbud for torturofre så å
si fraværende i det norske helse
vesenet. I tillegg til myndighetenes
manglende vilje og evne til å etablere
spesialiserte kliniske kompetanse
miljøer, er det en utfordring at det

«Det finnes lite
kunnskap om sosiale
og økonomiske konsekvenser av tortur»
Tortur har omfattende helse
messige og sosiale konsekvenser, og
rehabilitering av torturofre må
nødvendigvis favne bredt og
inkludere en rekke tiltak. Dessverre
finnes det lite kunnskap og forsk
samme teologene svekket uttrykket
«lysten til det onde» alvoret og
gjorde menneskenaturen god, men
med en ond tilbøyelighet. Denne
debatten har fortsatt fram til
reformen i 2011, som ytterligere
svekker synet på menneskets
ondskap.
I tid faller gudstjenestereformen
sammen med terrorhandlinger og en
påfølgende rettssak der statsadvoka
ten nylig la ned påstand om at
Breivik er gal, ikke ond. Det tilsier
ikke straff, men tvungent psykisk
helsevern. Dom faller 24. august.
Tom Egil Hverven,
hovedanmelder, Klassekampens bokmagasin,
kommentator under 22. juli-rettssaken
tomegilh@klassekampen.no

Spekulativ
tolkning
POLITIKK
Eirik Vatnøy

Civita har gått gjennom dekningen

av Frp, Høyre og Ap i VG, Dagbladet,
Aftenposten og Dagens Næringsliv i

periodene januar og oktober i fjor, for
å se om det stemmer at Frp blir
systematisk dårlig behandlet av
norsk presse.
Hovedkonklusjonen er et forbe
holdent nei. Selv om avisene neppe
kan kalles Frpvennlige, legger de
heller ikke opp til noen systematisk
dårlig behandling av partiet. Frp
kommer totalt sett dårligst ut i
Civitas rapport, men forskjellene er
relativt små, særlig mellom Frp og
Ap, og rapporten støtter ikke ankla
gene som enkelte partimedlemmer
retter mot mediene.

Klassekampen valgte 9. juni å slå

opp at rapporten avdekket «blå
kjeftekultur», siden Høyre og Frp
leverer direkte kritikk av andre
partier i flere av sakene de opptrer i.
Som jeg også opplyste avisen om, er
dette en feiltolkning – i det minste
en sterk overtolkning – av rappor
ten. Rapporten tar kun for seg tre
av syv stortingspartier, som i
perioden har svært forskjellige
roller i politikken, noe som gjør det
umulig å trekke slike generelle
konklusjoner.
Som det største regjeringspartiet
får også Ap, naturlig nok, mye
nøytral dekning i form av videre
formidling via nyhetsbyråer. Dette

finnes lite forskningsbasert kunn
skap om effekten av rehabiliterings
og behandlingstiltak for torturofre.
Det finnes en del metodisk god
behandlingsforskning som viser at
enkeltkomponenter, som kognitiv
atferdsterapi for PTSD, har god
behandlingseffekt, men det finnes
ingen eksperimentelle behandlings
studier av effekten av tverrfaglige og
helhetlige rehabiliteringsprogram
mer. Det er derfor viktig at myndig
hetene, i tillegg til å etablere og
finansiere spesialiserte kliniske
behandlingsprogram, også gir
insentiver for å gjennomføre meto
disk gode eksperimentelle behand
lingsstudier.

Opprettelse av spesialiserte behand

lingstilbud og gjennomføring av
vitenskapelige studier av behand
lingseffekt er ikke bare et humani
tært anliggende; det er også en sterk
politisk kunngjøring om at man tar
avstand fra det groveste menneske
rettighetsbruddet som finnes.
Joar Øveraas Halvorsen,
psykolog, Psykologisk institutt, NTNU og
medlem, Menneskerettighetsutvalget i
Norsk Psykologforening
joar.halvorsen@svt.ntnu.no

forstyrrer bildet av andelen kritiske
utspill. Det er en kvalitativ forskjell
mellom dekningen som denne type
analyser ikke får klart frem.

Videre er det viktig å understreke at

direkte kritikk, slik det beskrives i
rapporten, ikke nødvendigvis er
negativt. Partiene, særlig i opposi
sjon, skal kritisere hverandre. Å
stemple dette som «kjeftekultur» er
spekulativt. Det som derimot kan
debatteres, er pressens fordeling av
negativ eller positiv dekning.
Det er mulig at de borgerlige
partiene har en kultur for å kjefte på
andre politikere, men denne rappor
ten gir ikke noe klart svar i den ene
eller andre retning.
Hensikten med rapporten er å
invitere til en mer saklig debatt om
pressens dekning av Frp, som ofte
mener seg dårlig behandlet. Dette
burde i seg være interessant for
Klassekampen, uten å ty til sensasjo
nelle vinklinger for å stille de
borgerlige partiene i dårligere lys.
Eirik Vatnøy,
retoriker, Civita
eirikvatnoy@gmail.com

