
JUSTISMINISTER KNUT STORBERGET la ny-
lig frem et forslag om ny straffelov. Blant forsla-
gene er at blasfemiparagrafen oppheves, en pa-
ragraf som har sovet siden Arnulf Øverland
måtte møte i retten på grunn av sitt foredrag om
«Kristendommen – den tiende landeplage». Fri-
kjennelsen i 1933 ble en sterkmanifestasjon av
at ytringsfriheten også gjelder den ytring som
kan oppfattes som smakløs og provoserende.
De siste årene har det like fullt kommet ut-

spill om at blasfemiparagrafenmå vekkes til live
igjen. Muslimske demonstranter krevde dette
da striden omMuhammed-tegningene raste
som verst. Også fra kirkelig hold har det kom-
met utspill om at terskelenmå heves for hva
kristne bør godta av krenkelser av hellige sym-
boler.

PÅ DENNE BAKGRUNN gir justisministeren et
sterkt og riktig signal med sitt forslag om å opp-
heve blasfemiparagrafen. Ytringer kan ikke fra-
kobles enhver vurdering av hvordan de oppfat-
tes og tolkes. Men dette er et ansvar som påhvi-
ler den enkelte i et sivilt samfunn. Grensene for
ytringens frihet i forhold til religionmå define-
res av etisk bevissthet, ansvarsfølelse og empati
– ikke av paragrafer.
En slik tankegang ser justisministeren til å

slutte seg til gjennom forslaget om å fjerne blas-
femiparagrafen. Desto mer uforståelig ogmen-
ingsløst er det at han gjeninnfører mye av para-
grafens innhold ved å utvide den såkalte rasis-
meparagrafen slik at «kvalifiserte angrep på
trosretninger og livssyn» skal få et strafferetts-
lig vern.

DETTE ER EN FARLIG vei å
slå inn på. Som prest Ingrid
EliseWergeland peker på i et
innlegg i Aftenposten ons-

«Storberget tåkelegger
grunnleggende
ytringsfrihetsprinsipper»

Forslaget må trekkes

dag – hvordan definere hva som er en krenkelse
av religion? Skal definisjonsmakten ligge hos
prester og imamer? Hos den som føler seg kren-
ket? Domstolene får her en noe nær umulig
oppgave, og forslaget er vanskelig å forenemed
prinsipper om likhet for loven.
En lovbestemt begrensning av ytringsfrihe-

ten på dette feltet er trolig ment å beskytte reli-
gionene, men religioner og livssyn er ikke noe
som kan «krenkes». Forslaget kan også bli
brukt til å stemple religiøs opposisjon som
ulovlig. Det snevrer utvilsomt inn spillerommet
for å drive religions- og kulturkritikk – helt
grunnleggende rettigheter i et demokratisk
samfunn.

ALT TYDER PÅ at Muhammed-striden danner
bakteppe for forslaget. Til VG sier justisminis-
ter Knut Storberget at etter hans syn, bør ingen
avMuhammed-tegningene rammes av forbu-
det. Han kan samtidig ikke garantere at det
fortsatt vil være lovlig å publisere slike tegnin-
ger.
Uttalelsen illustrerer hvordan Storberget

med sitt forslag tåkelegger grunnleggende yt-
ringsfrihetsprinsipper. Det må trekkes tilbake.

FLYKTIGE BLIKK.Det ble ikke bedre i Kongo, Sri Lanka, Somalia eller Burma.
Det var bare vårt flyktige blikk som fokuserte på Gaza.

Det skjedde mens vi alle så på Gaza

I ROMJULEN fulgte vi alle den voldsom-
me starten på Israels bombardement av
Hamas-mål på Gaza. I de samme dagene
ble fem hundre forsvarsløse sivile drept i
Øst-Kongo på grensenmot Sudan. Den-
ne terroren er del av en ny krig mellom
regjeringsstyrker fra Uganda, Kongo og
Sør Sudan og den Nord-ugandiske «Her-
rensMotstandsarme» som er i gangmed
en ny terrorkampanje mot sivile. Det har

vært øredøvende stillhet rundt utbrud-
det av denne store krigen.
Den fjerde januar ble samtlige bombe-

tokt og raketter registrert i og rundt ves-
le Gaza. Derfor klarte en hel verden å
overse at Sri Lankas regjering formelt
opphevet våpenhvilenmed de tamilske
tigrene som ble inngått med norsk hjelp
i 2002. Samtidig dundret den srilankiske
hæren løs på geriljakontrollerte områder
med katastrofale konsekvenser for en al-
lerede utpint sivilbefolkning.
I Gaza, som i Sri Lanka, ønsker folke-

valgte regjeringer å knusemotstandsbe-
vegelser som har brukt avskyelig terror,
men som også har folkelig støtte. Begge
steder begår regjeringsarmeene omfat-
tende folkerettsbrudd. Begge steder for-
søker man å holde internasjonal presse
og andre vitner borte. Men der slutter
også sammenligningen.
Ethvert rakettnedslag i sanden i Israel

eller i en bygning i Gaza blir internasjo-
nale nyheter. Hele byer som faller etter

harde og blodige gateslag i Sri Lanka
nevnes ikke.
Den 13. januar fikk vi detaljerte rap-

porter om hvordan israelske tropper, i
strid med all fornuft og alle normer, tok
krigen inn i en Gaza by fylt med flyktnin-
ger, kvinner og barn. Samme dag ble en
ny fredsutsending, amerikanske Christo-
pher Ross, utnevnt av FN til den uløste
konflikten i Vest-Sahara. BådeMarokko,
som okkuperer Vest Sahara, og frigjø-
ringsbevegelsen Polisario ønsket meg-
leren velkommen. Men uten noen opp-
merksomhet i mediene, i opinionen og
blant utenrikspolitikere vil han ikke lyk-
kes.
Den 15. januar fulgte vi enhver ny spe-

kulasjon i det hektiske og tannløse dip-
lomatiet for våpenhvile i Gaza. Samme
dag trakk etiopiske styrker seg ut av So-
malias hovedstad etter et mislykket for-
søk på å temme det lovløse landet som
nå igjen overlates til borgerkrig mellom
klanledere og krigsherrer.

Uten FN-styrker ser vi fremmot fort-
satte somaliske lidelser og en frihavn for
pirater og terrorister. 16 000 sivile er tro-
lig drept i Somalia siden Etiopia med
USAs velsignelse invaderte landet tidlig i
2007. Det er i dag landet uten håp, uten
fremtid, uten internasjonal hjelp – og
uten oppmerksomhet.
Listen kunne gjøres mye lengre. Mens

vi alle fokuserte påMidtøsten ogWall
Street kunnemilitærregimet befeste sitt
vanstyre i Burma. Ingen husker lengre at
ulike hovedsteder lovet økt press for en
demokratisk løsning etter munkeopprø-
ret i 2007 og syklonen i 2008. Generale-
ne slipper unnamedmord fordi ingen
fokuserer på det som skjer i Burma.
Håpet for palestinere, israelere og

Midtøstens folk for øvrig er at stor opp-
merksomhet kan gi, til slutt, et effektivt
press på parter som skaper elendighet
for seg selv og sine naboer. Men, de
glemte konfliktene fortjener også vår
oppmerksomhet. je@nupi.no
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Den lille hær
Så å si hver gang det dukker opp en in-
ternasjonal konflikt, dukker de samme
kravene og samme ønskene opp: Nor-
ge må delta med soldater til både fred-
soppretting og fredsbevaring: Darfur,
Kongo, Tsjad, Gaza. Merkelig nok er
kravenemest høyrøstet i partier som
er uhyre skeptisk til et militærvesen
generelt og til det norske forsvar spesi-
elt.
La oss slå fast: så å si ingen av disse

kravene kan etterkommes. Vi har hver-
ken soldater, utstyr eller midler nok.
Ansvaret for dette må deles på flere.
Først ble det gamle forsvaret rasert,

«omstilt» heter det offisielt, på enmå-
te som har gjort at vi knapt nok har en
hær lenger. Dette ble fulgt oppmed en
serie budsjettvedtak som har uthulet
vår forsvarsevne ytterligere – bevilg-
ningene har vært for små i årevis. Vår
nåværende regjering skryter uhemmet
av at trenden er snudd, forsvaret skal
igjen få en økning. Men allerede nå vet
vi at mesteparten av økningen går til å
drive nye systemer. I år er det så skrint
medmidler at det må kuttes i øvelser
og til og med inntak av vernepliktige.
Snakk om fremsynthet og fremtidsret-
tet virksomhet!
Regjeringen fortsetter med å skyve

problemene foran seg. Motstrebende
innrømmer forsvarsminister Anne-
Grete Strøm-Erichsen, etter Riksrevi-
sjonens ramsalte kritikk, at ikke alt
har vært bra. Eller som hun sier: – Vi
har akseptert at vi vil ha noe redusert
operativ evne i en overgangsperiode.
Med «vi»mener nok forsvarsminis-

teren Regjeringen. Vi andre er uenige.

Justisminister Knut
Storberget sender et
sterkt og riktig
signal med sitt for-
slag om å oppheve
blasfemiparagrafen.
Desto mer uforståe-
lig og meningsløst
er det at han gjen-
innfører mye av
paragrafens innhold
ved å utvide den
såkalte rasisme-
paragrafen.
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