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Oppfølgingsrapporten fra FNs høy-
kommissær for menneskerettigheter 
(OHCHR) 26. februar–23. mars 2018 om 
fremdriften i arbeidet med å fremme 
forsoning, ansvar og menneskerettighe-
ter i Sri Lanka burde være en tankevek-
ker. Myndighetene har ikke vist evne eller 
vilje til å ta opp saker som straffefrihet for 
grove lovbrudd, misbruk av internasjo-
nale menneskerettighetslover og alvorlig 
brudd på internasjonal humanitærrett, 
heter det. OHCHR oppfordrer medlems-
landene til å finne andre løsninger, inklu-
dert universell jurisdiksjon, for å fremme 
ansvarlighet hos myndighetene.

Verdiløse avtaler
Høykommissæren ser nå ut til å ha inn-
sett det tamilene har sagt og ment i 70 år, 

noe også Norge har erfart. Avtaler som 
blir inngått med staten Sri Lanka, er ikke 
verdt papiret det er skrevet på. Oppret-
ting av en sannhetskommisjon, kontor 
for savnede personer og kriminalisering 
av ufrivillige forsvinninger er noen av de 
25 punktene som staten forpliktet seg selv 
til å gjennomføre i henhold til resolusjon 
nr. 30/1, oktober 2015.

Tidsfristen ble senere forlenget med yt-
terligere to år i 2017, med resolusjon nr. 
34/1, etter anmodning fra Sri Lanka. Pr. i 
dag har lite eller ingenting skjedd. Høy-
kommissæren konkluderer med at ankla-
ger om tortur, overvåking (av pårørende, 
sivilsamfunn og menneskerettsaktivis-
ter), mangel på tilstrekkelig fremgang i 
gjennomføringen av tillitsskapende til-
tak som tilbakeføring av beslaglagte eien-
dommer, oppheving av antiterrorlov og 
frigivelse av politiske fanger, kan ha mot-
virket regjeringens reformarbeid.

Høykommissæren er også bekymret for 
etniske gnisninger i et land som har opp-
levd en syklus av ekstrem vold omtrent 
hvert tiende år, ledsaget av politisk ma-
nipulasjon, feilinformasjon, hatprat og 
agitasjon gjennom sosiale medier. Volds-
handlingene mot muslimene i begynnel-

sen av mars i år bekrefter høykommissæ-
rens bekymring.

Tamilene brukt i maktspill
Tamilene er smertelig klar over at dagens 
regjering i Sri Lanka er en hellig ku for 
India og vestlige land for å holde Kina i 
sjakk. Tamilene blir ufrivillig brukt i dette 
maktspillet som også Norge er en del av.

Tamilene forventer at Norge, sammen 
med de nordiske landene som bidro med 
våpenhvileobservatører, tar i bruk sin 
moralske og legitime autoritet og arbei-
der for at FNs sikkerhetsråd overtar opp-
følgingen av Sri Lanka. 

Dette bør føre til at staten Sri Lanka fort-
satt holdes under oppsyn av OHCHR. Det 
må opprettes sak i Den internasjonale 
straffedomstolen der krigsforbryterne 
blir stilt til ansvar. 

Norge må også oppmuntre verdens-
samfunnet til å legge til rette for en folke-
avstemning blant tamilene for et eventu-
elt selvstyre. 

Norge som tidligere fredstilrettelegger 
må ikke la FNs høykommissærs anmod-
ning om å finne andre løsninger, inklu-
dert universell jurisdiksjon, ende opp i et 
blindspor.

Norge, still Sri Lanka til 
ansvar i Sikkerhetsrådet!

 Sri Lanka vil hverken endre lovene eller straffeforfølge  
egne krigsforbrytere. Norge, som tidligere fredstilrettelegger,  
fortsetter å tie. Er det slik at den som tier, samtykker?

Gabriel Edwin
Rosairo
tamil, Oslo,
opprinnelig  
fra Sri Lanka

Kort sagt

Korridor
pasientens  
møte med  
det moderne  
sykehuset 

18. mars ble jeg akuttinnlagt 
ved Sykehuset Østfold. Der 
fikk jeg møte det moderne 
sykehusets skyggeside.

Som korridorpasient had-
de jeg ingen opplevelse av 
redusert smitterisiko, kon-
fidensielle samtaler med 
ro og bedre søvn, som er 
begrunnelsen for enerom. 
Jeg var på B-laget, de som 
ikke ble prioritert. I gangen 
er det kontinuerlig trafikk 
av sykepleiere, leger, portø-
rer, renholdspersonalet og 
andre pasienters pårøren-
de. Jeg hadde ikke tilgang 
på toa lett og bad. Det var 
flombelysning. Konsulta-
sjon med lege ble foretatt 
på gangen.

Det har gått så langt at ba-
det til pasient under opera-
sjon måtte benyttes. Da fikk 
vi korridorpasienter et til-
trengt toalettbesøk, og hvis 
mulig ble det tid til en rask 
tannpuss. Dusj var forbe-
holdt dem som skulle ope-
reres. Da jeg var utslitt etter 
kontinuerlig støy og ba på 
mine knær om å få et rolig 
sted å sove før operasjon, 
fant sykepleierne et kontor 
eller lager hvor jeg kunne 
ligge noen timer. Dette er 
jeg er redd for å skrive. Enn 
om de ansatte får represa-
lier og andre pasienter etter 
meg ikke får samme mulig-
het?

Dette er virkeligheten 
ved Sykehuset Østfold. Det 
moderne er preget av en ef-
fektivitetstankegang med 
maksimal utnyttelse av are-
aler og menneskelige res-
surser. Det sies at «nytt bygg 
gir nye arbeidsrutiner og 
prosesser, med ny teknologi 
som sikrer bedre samhand-
ling og logistikk og gir bed-
re flyt». Jeg lurer faktisk på 
om vi snakker om samme 
organisasjon.

Den moderne ledelses-
filosofien er at helse-
ministeren peker nedover, 
helseforetakene må løse 
utfordringene innenfor 
sine rammer. Sykehusdi-
rektøren står i et uløselig 
 dilemma der han skal fore-
ne god kvalitetsutvikling og 
høyt aktivitetsnivå innenfor 
stramme økonomiske ram-
mer. I praksis er det de an-
satte i førstelinjen som hver 
dag blir stående i en spagat 
mellom pasienters behov 
og ressursmangel. Det er en 
krevende oppgave,  
og mange ansatte blir  
naturlig nok utslitte. 

Jeg bidro til rask gjen-
nomstrømming da jeg dro 
hjem timer etter operasjon. 
Jeg var utslitt og orket ikke 
mer.

Charlotte  Sørensen
stipendiat i arbeids
vitenskap HiØ og pasient 
ved Sykehuset Østfold  

Debatt

Den tamilske kvinnens sønn er blant tusener savnede personer etter sammenstøt mellom Sri Lankas regjeringsstyrker og tamilske  
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