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Reindriftsloven er
moden for revisjon
STATEN FRIKJENNES. Det ble dommen da Høyesterett denne uken behandlet Landbruks- og matdepartementets anke i saken mot den 25 år
gamle reindriftssamen Jovsset Ánte Sara.
Opptakten til rettssaken begynte i 2011, da reinbeitedistriktet (siidaen) Jovsset Ánte Sara tilhører, søkte om 2000 dyr som øvre grense. Det
ble omsider godkjent, men ettersom antallet dyr var over 3100, måtte
antallet reduseres. Eierne i reinbeitedistriktet lyktes ikke med å komme til enighet om en reduksjonsplan som skjermet de minste eierne,
og dermed fattet Reindriftsstyret vedtak om en forholdsmessig reduksjon av reintall for alle andelene i reinHøyesterett har beitedistriktet.
sannsynligvis
For Jovsset Ánte Sara innebar det en
rett i at håndhevelsen reduksjon fra 116 til 75 dyr, noe som ville gjøre det vanskelig for 25-åringen å
av loven slik den er
leve av reindrift og dermed videreføre
i dag, er riktig
samisk kultur. Han gikk derfor til sak
mot staten for å få kjent vedtaket ugyldig og begrunnet det med at det
strider mot FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter og/eller
Den europeiske menneskerettskonvensjon.
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BÅDE TINGRETTEN og lagmannsretten ga Jovsset Ánte Sara medhold.
Lagmannsretten begrunnet det blant annet med at myndighetene under lovgivningsprosessen ikke fulgte henstillingen fra Sametinget om
å skjerme de minste enhetene, nærmere bestemt reineiere med færre
enn 200 dyr.
Høyesterett har sannsynligvis rett i at håndhevelsen av loven slik den
er i dag, er riktig. Også dommer Falch, som var den eneste som tok dissens i Høyesterett, mener at siidaens samlede reduksjon fra 3100 til 2000
dyr «var rimelig og nødvendig for å sikre levedyktigheten til samisk reindrift i området», og at Jovsset Ánte Sara må ha økt antallet til tross for
at «han må ha vært klar over at beiteressursene i reinbeitedistriktet var
begrensede og tilnærmet fullt utnyttet». Falchs bekymring handler om
den manglende skjermingen av de minste reineierne, og at det i realiteten kan nekte dem retten til å utøve sin kultur.
I REINDRIFTSLOVUTVALGETS INNSTILLING fra 2001 ble det foreslått at
reduksjon i reintallet skulle foretas ved at hver ansvarlige enhet med
mer enn 200 rein skulle redusere det overskytende antall forholdsmessig. Dette ble aldri tatt inn i lovteksten og er årsaken til konflikten i dag.
Reintallet må stå i forhold til beiteressursene. Men det virker rimelig
å anta at det kan reguleres på en bedre måte enn i dagens lovtekst, og
at Stortinget bør vurdere å følge Reindriftslovutvalgets innstilling og
endre lovteksten på dette punktet.

 rets julebrev er en skamløs cherrypickÅ
ing av hendelser, statistikker og rapporter
fra 2017 som gjør det mulig å synge med
overbevisning rundt juletreet.
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Julen er tid for ettertanke for alle oss
som er glad i statistikk og samfunnsutvikling. I år går mine varmeste

tanker til de ansatte ved den utømmelige kilden til visdom (og nå også
popcornunderholdning): SSB.
På slutten av året er det deres tur
til å skinne. Tiden kommet for å fortrenge alt det vonde og misbruke
fakta til å slå fast hvor deilig jorden
er her til lands.
Vi vasser i penger!

Det har sett mørkt ut for norsk økonomi i noen år, men nå peker gullpilene atter oppover. Ifølge SSB vil oljeinvesteringene øke med en femtedel
de neste tre årene. Ledigheten vil
synke fra en topp på 4,7 prosent i fjor
til 3,7 prosent, og kjøpekraften vil bli
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Som fanden
leser Bibelen
Teolog Espen Ottosen kan umulig ha lest min
kronikk «Tre utfordringer til Oslos nye biskop»
i Aftenposten 16. desember eller min bok Sex i
Bibelen. For i sitt tilsvar til meg (20. desember)
tillegger han meg synspunkter jeg overhodet
ikke har. Ekstra grovt blir det når Ottosen hevder at jeg «tar til orde for grenseløs sex», og at
jeg bagatelliserer overgrep.
Ottosen burde ha lært på søndagsskolen at å
tale usant om sin neste, bør man ikke gjøre.
Mine utfordringer til Oslos nye biskop dreier seg om tre viktige temaer: for det første et
teologisk oppgjør med synd og skyld. Espen
Ottosen tilhører selv en kristen tradisjon som
nærmest har syndsbelagt et menneskes liv fra
vugge til grav. Det er nok å nevne noen få eksempler: å ha sex før ekteskapet, å onanere, å
danse, å drikke alkohol, å skille seg, å leve som
homofil – ja, alt dette er ifølge pietismens forsvarere synd.
Har påført lidelse

bedre. Det blir fortsatt gratis å låne
penger, og plutselig virker det likevel
sannsynlig at ytterligere noen generasjoner nordmenn vil få oppleve
velferdssamfunnet.
Det hjelper kanskje ingen ut av fattigdom, men noen blir i det minste
rikere når handelsstanden enda en
gang ligger an til julehandelrekord
med et samlet forbruk på 55,6 milliarder kroner. Det kan bety at du vil få
flere og dyrere gaver i kveld.
Hver og en av oss spiser og drikker
for 4400 kroner i desember, og salget av vin og brennevin er 81 prosent
høyere enn i de andre månedene i
året. Skål for rikdom, rus, småkaker
og flesk!
Vi blir sunnere og lever lenger

For å ta ulykker først: Antallet trafikkdrepte i Norge har gått jevnt og
trutt nedover og er nå på et historisk
lavt nivå. Når det gjelder sykdom, går
utviklingen innen medisinsk teknologi raskt, og genteknologiforskere mener nå at de er i ferd med å ta
knekken på nær sagt hva som helst,
inkludert kreft.
Næringsmiddelprodusentene og
dagligvarekjedene samarbeider med
myndighetene om å redusere befolkningens konsum av de tre verstingene salt, fett og sukker. Til tross for
Coops priskrig på smågodt er det
gjennomsnittlige årlige konsumet
av sukker redusert med 37 prosent
siden sekelskiftet. I den samme perioden har grønnsakskonsumet økt
med 27 prosent. Andelen dagligrøykere er redusert med to tredjedeler.
Nordmenns helsetilstand er nå generelt god sammenlignet med innbyggerne i resten av OECD-landene
og er i ferd med å bli enda bedre. Den

forventede levealderen stiger fortsatt. Kvinner lever fortsatt fire år lenger enn menn. Trøsten for oss menn
kan være at det antagelig ikke er så
moro å være ensom, gammel enke.
Integreringen går bra

Holdningene til innvandrere er blitt
mer positive det siste året. Kriminaliteten blant innvandrere går nedover,
og folk flest mener nå at innvandrere
bidrar positivt til kultur og arbeidsliv. Barn av innvandrere er overrepresentert innen høyere utdanning
og deltar i og bidrar til samfunnet i
langt større grad enn sine foreldre.
Iram Haq har laget filmen Hva vil
folk si?, og Amina Bile, Sofia Nesrine
Srour og Nancy Herz har skrevet boken Skamløs. Både filmen og boken
tar et oppgjør med æreskultur, sosial
kontroll og undertrykkelse. Med det
tar minoritetsdamene en tydelig posisjon i et mangfold av stemmer og
meninger blant innvandrere og deres etterkommere som ingen våget å
håpe på for bare noen få år siden.
Stadig bedre mennesker

#metoo har vært på alles lepper denne høsten, med rystende historier
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Selv ungdommen
nå til dags er
forbløffende bra folk. De
er riktignok litt kjedeligere enn oss i foreldregenerasjonen, men de
utdanner seg til gjengjeld
mer og er mindre involvert i rus og kriminalitet.

fra mange bransjer og ditto forsøksvis selvransakende alfahanner helt
opp i den politiske eliten. Forhåpentlig blir effekten varig, slik at det blir
enkelt både å avvise og varsle og vanskelig å være en mannegris – til applaus fra det overveldende flertallet
menn som ikke er griser.
Selv ungdommen nå til dags er forbløffende bra folk. De er riktignok
litt kjedeligere enn oss i foreldregenerasjonen, men de utdanner seg til
gjengjeld mer og er mindre involvert
i rus og kriminalitet.
IS er lagt på is

Vi i pressen får ofte kritikk for ikke å
skrive nok om ting som skjer langt
unna, så jeg tar med et par gladsaker
fra sørligere breddegrader. Terrororganisasjonen IS har hatt et dårlig
år i 2017 og ligger nede med brukket
rygg.
En annen gladsak fra Syden kommer fra de medisinske forskningslaboratoriene. Ifølge Verdens helseorganisasjon tar kolera inntil 140.000
liv i året. Nå er det utviklet en vaksine
som er billig og effektiv nok til å redusere tallene dramatisk.
Litt mer kuriøst, men likevel trivelig: I Nepal er det endelig blitt forbudt å kaste ut kona når hun har
mensen, en praksis som opp gjennom årene har ført til at en god del
damer er blitt spist av ville dyr.
God jul!

Mer er det ikke plass til i årets julebrev, men kort oppsummert har vi
altså hatt stor fremgang i året som
gikk, alle sammen.
Vaska er gølvet, sprø er svoren, deilig er jorden.
God jul.

Men hva er galt, og hva er rett? Det kommer
selvfølgelig an på øynene som ser.
Jeg har ikke fornektet at ondskapen er en del
av livet vårt. Paulus sier det treffende: «Det gode
som jeg vil, det gjør jeg ikke, og det onde som
jeg ikke vil, det gjør jeg.» Det å leve som menneske, er å leve i denne spenningen mellom
godt og vondt, glede og sorg, mismot og håp.
Men det betyr ikke at vi mennesker er forlatt
av Gud. Det betyr bare at vi enda sterkere trenger å høre ord om kjærlighet, nåde og livsmot.
Det Ottosen og hans likesinnede gjør, er å
trykke mennesker enda lenger ned med sitt evige mas om alt som er synd i livet.
Jeg tar ikke lett på ondskapen, men jeg ønsker en teologisk debatt og nytolkning rundt
disse undertrykkende ordene «skyld» og
«synd».
Så til skammen: Ottosen burde vite at kirken
har påført utallige mennesker lidelse ved å påføre dem skam. Jeg har trukket frem ett eksempel, nemlig seksualiteten som kirken har moralisert over. Men det finnes flere eksempler hvor
kirken har påført mennesker skamfølelse: Tenk
på alle kvinnene som har tatt abort, og som har
følt kirkens fordømmelse, eller alle de menneskene som har mislykkes i sitt samliv, og som
har opplevd kirkens dom.
Lære av sin mester

Jeg ønsker å frigjøre menneskene fra den skammen kirken har påført dem. Én måte å gjøre
det på, er blant annet å beskrive seksualiteten
som en viktig del av skapelsen. Ikke som overgrep eller grenseløs – men som noe vakkert og
positivt.
I boken min, Sex i Bibelen, sier jeg det slik: «Vi
må ta avstand fra vold og misbruk og sette likeverd og menneskeverd i sentrum.»
At Ottosen ikke reflekterer over min siste utfordring til Oslos nye biskop, gir grunn til undring. For religion og makt er et vesentlig tema
i vår tid. Kirkens fokus på både synd, skyld og
skam har nettopp vært et maktovergrep mot
mennesker opp igjennom historien.
Historiene om Jesus fra Nasaret er et eneste
stort oppgjør med nettopp de religiøse ledernes maktovergrep. Dagens etterfølgere av Jesus
burde ha lært noe av sin mester.
I disse dager leses juleevangeliet i kirker over
hele verden. Det er en historie som ikke nevner
ordet synd en eneste gang. Men derimot blir
vi møtt med ord som frykt ikke, fred, glede og
at vi har Guds velbehag. Det er dette som er vår
tro og vårt håp.

