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Retrett
Det er godt å se at fornuften iblant kan
seire, selv om prestisjen er høy. Det har
vi nå fått se etter at forsvarsledelsen
har slått full retrett i vedtaket om å
splitte opp og ødelegge det beste mili-
tære miljøet i Heimevernet. Generalin-
spektøren for HV, generalmajor Kris-
tin Lund, har bestemt at personellet i
HV-016 skal organiseres i «de lag og
tropper de tidligere var oppsatt som».
Det vil si at de vil fortsette som før,
men uten 016-betegnelsen.

Generalmajor Lund har dermed fun-
net en lykkelig utvei av uføret som den
forhastede og militært uforståelige be-
slutningen forsvarssjef Harald Sunde
tok. Men man må fortsatt undres over
at det nesten måtte komme til opprør
blant soldater og befal, for ikke å snak-
ke om store diskusjoner i Stortinget og
i mediene, før dette skjedde.

I den kortfattede pressemeldingen
fra HV heter det at generalinspektøren
har lyttet til råd fra distriktssjefene.
Det er alltid klokt å lytte til råd før av-
gjørelser tas, selv om man kan være
uenig. Vi forstår også at sjefer, militæ-
re så vel som sivile, iblant må ta skjære
igjennom etter en rådsrunde. I dette
tilfellet hadde det vært på sin plass å
lese Forsvarets egne anbefalinger og
instrukser før den mest effektive, best
trente og spisseste enden i HV ble for-
søkt kuttet av.

Personellet sier nå at det tar imot en
utstrakt hånd fra ledelsen. Det er også
klokt. HV er en viktig del av vårt land-
forsvar. Så bør neste skritt være å be-
vilge nok penger til at også de andre
styrkene i Heimevernet får øve.

EN NESTEN GLEMT SAK. Politiets innsats i etterforskningen av drapsforsøket på forlegger
William Nygaard bør granskes. Men norske politikere holder seg fortsatt langt unna.

Stillheten og unnfallenheten

DET BLE HELT stille blant 200 mennes-
ker da ordet ble gitt fritt på et åpent mø-
te tirsdag kveld om etterforskningen av
attentatet på Nygaard i 1993, fire år etter
at Aschehoug hadde utgitt Salman Rush-
dies Sataniske vers. Utgivelsen hadde
gjort forfatter, forleggere og oversettere
til gjenstand for fatwaen (dødsdommen)
fra det totalitære, islamske skrekkregi-
met i Iran.

Ingen hadde noe å si på en pinlig lang

stund på møtet som var Gyldendal-for-
legger Geir Morks idé. Tidligere i høst ga
hans forlag Tiden ut journalist Odd
Isungsets dokumentarbok Hvem skjøt
William Nygaard? som Aftenposten
skrev mye om da den kom. Men raskt ble
det stille om den, og Treholt-saken tok
dagsordenen samtidig. Isungsets sterke
bok hevder en rekke politifeil i Oslo, do-
kumenterer en merkelig løslatelse av en
person like før et avhør, påviser at bevis-
materiale er forsvunnet, viser hvor unn-
fallende politikerne har vært, og minner
om at det tok hele fem år før politiet så
Rushdie-saken som et hovedspor.

Stillheten i det strengt sikkerhets-be-
voktede auditoriet er et symbol på atmo-
sfæren rundt Nygaard-saken – og hvor
betydelig fortrengningen av den har
vært i både medier og rikspolitikk de sis-
te årene. Dette til tross for at den pekte
fremover mot dagens aktuelle situasjon,
der religiøs ekstremisme er en primær
terrorkilde.

Den norske Forleggerforening forsøker
å gjøre noe med tausheten, og utlovet
forrige uke sammen med Aschehoug for-
lag en dusør på 500 000 kroner for tips.
Etterforskningen i saken har nå pågått i
ett år etter at riksadvokaten beordret sa-
ken gjenopptatt og flyttet fra Oslo-politi-
et til Kripos. Forhåpentlig fører økt of-
fentlig press og gjenopptatt sak nå til re-
sultater, for i 2013 er den foreldet.

Utenom Odd Isungsets enmannsinn-
sats i halvannet tiår i TV2, har medienes
utholdenhet i Nygaard-saken vært nokså
liten. I rykk og napp har saken fått opp-
merksomhet, men Dagbladets John Olav
Egeland har et poeng når han påpeker
hvor lite politikritisk krimjournalistikk
det har vært i mediene. Det er iallfall gyl-
dig for Nygaard-saken. Kulturjournalis-
tene som arbeidet med den politiske side
av saken og ytringsfrihetsaspektet – med
kulturredaktørene Steinar Hansson i
Dagbladet og Per Egil Hegge i Aftenpos-
ten i spissen – greide heller ikke å holde

den levende.
Det er påfallende hvor glemt Nygaard-

saken er i offentligheten i dag, særlig tatt
i betraktning at den høyst sannsynlig var
det første utslag på norsk jord av terror
motivert av religiøs ekstremisme. Men
Nygaard-attentatet er ikke formelt blitt
definert som en terrorhandling, derimot
som en ren kriminalsak.

Ingen andre politikere enn tidligere
Frp-leder Carl I. Hagen sa for øvrig ja til
å stille på det åpne møtet. Det er ikke så
lett å skjønne hvorfor mange rikspoliti-
kere har vært så fraværende i en sak som
er så dramatisk for et åpent samfunn.

Har det forekommet politisk press mot
politiet underveis, med Norges tidligere
sentrale rolle i Midtøsten som bak-
grunn? Eller har det eksistert press be-
grunnet i et ønske om ikke å skape store
vansker for integreringspolitikken hvis
man fant fundamentalistisk-islamske
gjerningsmenn? Foreløpig er det spørs-
mål uten svar. twitter.com/KnutOlavAmas
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OSSE vil ut av langvarig dvale
TOPPMØTET i Organisasjonen for sikkerhet
og samarbeid i Europa (OSSE) samler represen-
tanter for 56 medlemsstater og 12 partnerland.
Det er med andre ord ingenting å utsette på
bredden i deltagelsen, heller ikke på utsendin-
genes rang og verdighet. Mange land stiller
med sitt statsoverhode. Den norske delegasjo-
nen ledes av utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Til tross for oppbudet av politiske ledere får
ikke det to dager lange toppmøtet den helt sto-
re internasjonale oppmerksomheten. Det fin-
nes en grunnleggende tvil om hva OSSE har å
bidra med i Europa anno 2010. På mange måter
er organisasjonen på leting etter noe som kan
bekrefte dens eksistensberettigelse.

DET ER 11 ÅR SIDEN det forrige toppmøtet,
som ble holdt i Istanbul i 1999. At det overhodet
ble noe toppmøte i år, skyldes i stor grad Ka-
sakhstans president Nursultan Nasarbajev. Han
leder den første tidligere Sovjet-stat som inne-
har formannsvervet i OSSE. Derfor er det knyt-
tet betydelig nasjonal og personlig prestisje til
toppmøtet, som gir Kasakhstan en kjærkom-
men anledning til å vise frem den nye og påkos-
tede hovedstaden Astana.

Vertskapet symboliserer dessverre også man-
ge av problemene som OSSE står overfor. Hvis
organisasjonen skal markere seg som en for-

kjemper for demokrati og
menneskerettigheter, er det
mildt sagt diskutabelt å ha
den autoritære Nasarbajev
som sitt ansikt utad. Han kom
selv inn på det ømtålige tema-
et i sin åpningstale, der han
hevdet at Kasakhstan har sat-
set på økonomisk vekst for å
gi demokratiet et solid grunn-

lag i fremtiden. Det er en argumentasjon som
ligner på Kinas svar på kritikk for befolknin-
gens manglende demokratiske rettigheter.

Nasarbajev vil at OSSE skal spille en større
rolle i kampen mot internasjonal terrorisme,
narkotikasmugling og økonomisk tilbakegang.
Andre deltagere, blant dem USAs utenriksmi-
nister Hillary Clinton, peker på at OSSE kan bi-
dra til å dempe de tallrike konfliktene i det tid-
ligere sovjetiske området – i Kirgisistan, Moldo-
va og en rekke steder i Kaukasus. Men proble-
met for OSSE er at medlemmenes vilje til å
engasjere seg er meget begrenset.

DET NYTTIGSTE ved toppmøtet blir trolig de
uformelle samtalene som en slik samling gir
mulighet til. For eksempel ble det kunngjort i
går at Hviterussland vil gi fra seg sitt lager av
høyanriket uran innen 2012 – et nyttig bidrag
til kampen mot spredning av atomvåpen. Men
når det gjelder OSSEs fremtid i en større sam-
menheng, tror vi at Sveriges utenriksminister
Carl Bildt har rett. Han skrev allerede på for-
hånd at forventningene bør settes meget lavt.

Kasakhstans president Nursultan Nasarbajev knytter stor
personlig og nasjonal prestisje til OSSE-toppmøtet.
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«Det finnes en
grunnleggende
tvil om hva OSSE
har å bidra med
i Europa anno
2010»


