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ns forbannelse

Abort og
spedbarnsdrap
Aksel Braanen Sterri angriper noe de
fleste av oss har tatt som en selvfølge.
KLARTEKST
KIM LARSEN
Førsteamanuensis ved NLA Høgskolen,
Bergen

ABORTDEBATTEN HAR ofte kretset rundt hvilken
status eller verdi et foster har. De «konservative»
har alltid hevdet at fosteret er et menneske, noe de
«liberale» har forsøkt å tilbakevise. De «konservative» har da gjerne utfordret de «liberale» til å angi
hvilken fase i fosterets gradvise prosess som markerer et moralsk avgjørende skille, og som gjør det til
et menneske. Dette har vært vanskelig for de «liberale», for argumenter knyttet til livstegn, levedyktighet og fødsel, som viktige moralske overgangsfaser,
holder ikke mål.

USKYLDIG: – Rune Bjerke har tatt avstand fra
skatteparadisene. Det er regjeringen som vegrer
seg mot å gi skatteparadisene nådestøtet, mener
Magne Lerø. Her presenterer Bjerke DNBs årsreFoto: Terje Pedersen/NTB Scanpix
sultat for 2015.

det er leit og skuffende at DNB for
fem år siden hjalp kunder med å
opprette konto i skatteparadiser.
Strengere lover. Problemet er
ikke banksjef Rune Bjerke, men
Erna Solberg som leder en regjering som ikke vil rydde opp.
Vårt Land minnet i forrige uke
på at det statlige Norfund engasjerer seg i virksomhet som er
registrert i skatteparadiser. Og
Oljefondet har verdier for over
200 milliarder plassert der verdens lysskye virksomhet organiseres.
Det nærmer seg hykleri å gjøre
DNB og manglende eierstyring til
problemet. Politikerne kan når
som helt vedta at det ikke er lov
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Det nærmer seg
hykleri å gjøre
DNB og manglende
eierstyring til problemet.

å føre kapital fra Norge over i
skatteparadiser, og at bedrifter
hvor staten har en eierandel ikke
skal ha penger i skatteparadiser.
Norge bør vise verden at det
går an å holde seg unna de styggeste utvekstene av den globale
kapitalismen samtidig som vi
legger forholdene godt til rette
for næringslivet her til lands.

VÅRE MANDAGSSKRIBENTER

Kristin Clemet, Kaia Storvik,
Erik Lunde og Magne Lerø
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Kritikk må journalister alltid tåle. Da får vi
gå i tenkekammeret og lese
mer. Men hets av typen «du
er syk» eller «Goebbels» har
ikke noe for seg.
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Hvorfor skal man egentlig
stemme mennesker inn
i menighetsråd og bispedømmeråd hvis de ikke står frem og
deltar i strategiske overveielser
og meningsbrytning i kirken?

Sidsel Wold til Adresseavisen

Eyvind Skeie
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KANSKJE DETTE er noe av grunnen til at abortdebatten er i ferd med å endres. Aksel Braanen Sterris
innlegg i Dagbladet lørdag 2. april, er en av mange
tekster som bærer bud om en ny type diskusjon.
I teksten Når skal livet vernes? etterlyser han en
tydeligere refleksjon rundt de prinsipielle begrunnelsene for abort. Ellers er han redd for at «retten til
selvbestemt abort står svakere enn den burde gjøre».
SIDEN DET er liten prinsipiell forskjell mellom et
foster og et spedbarn, konkluderer Sterri med at spedbarnsdrap også kan forsvares. Sterri angriper dermed
et premiss som de fleste av oss har tatt som en selvfølge: det er galt å drepe et uskyldig menneske. Ifølge
Sterri har verken et foster eller et spedbarn verdi i seg
selv. De har bare verdi for noen. Og siden Gud ikke
er med i Sterris ligning, kan det finnes grunner til å
ta livet av både fosteret og spedbarnet. For «det er
personer, og ikke den menneskelige organismen, som
bør gi rett på liv», og en person blir man ikke før man
har utviklet en eller annen form for selvbevissthet.
STERRIS ARGUMENTASJON hviler i stor grad på
filosofen Peter Singers tenkning, en mann som hevder at vårt nåværende vern om et spedbarns liv er
«en karakteristisk kristen holdning snarere enn en
universell etisk verdi». Så fikk kanskje Dostojevskij
rett likevel: Om Gud er død, er alt tillatt.
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Henrik Syse, Suzanne Aabel, Linn Stalsberg,
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