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Ingen
klimakur
ATOMKRAFT
Susanne Urban

I morgen er det 34 år siden

Tsjernobylkatastrofen.
For to millioner hviterussere ble katastrofen
begynnelsen av et liv på
radioaktivt forurenset jord.
Mer enn 40 prosent av
Europa ble forurenset av
radioaktivt nedfall. I 37
norske kommuner må sau
fortsatt «fôres ned» for å
redusere radioaktivitet i
kjøtt og melk.
Noen proklamerer at
«atomkraftverk knapt
slipper ut CO2», slik det
fortsatt står i Store norske
leksikon. Men gruvedrift
og anrikingen av uranmalm er veldig energikrevende. I tillegg kommer
bygging for å lagre millioner av tonn radioaktivt
avfall i hundretusener av
år. Risikoen for en atomulykke à la Tsjernobyl vil
alltid være til stede.

Sol og vindenergi har
allerede utkonkurrert
atomkraft, når det gjelder
pris. Hvorfor tviholder
atomvåpenmaktene som
Frankrike, England og
USA på atomkraft? Fordi
atomkraftverk trenges for
å produsere plutonium,
som er selve forutsetningen for atomvåpen.
Atomvåpen og atomkraft
er to sider av samme sak.
Det er snart 50 år siden
Norge satt miljøvern på
agendaen ved å etablere
verdens første miljøverndepartement. Skal vi få vei
i vellinga når det gjelder
atomnedrustning og for å
få bukt med den enorme
forurensningen fra militær
virksomhet? Da må
kompetanse samles ved å
etablere et fredsdepartement. Det er på tide.
Susanne Urban,
styremedlem IKFF-Bergen
susanne@urbanrabbe.no

Koronakrisa viser hvordan systematisk og strukturell diskrim

«Våre mest sårb

KRONIKK
Runar Bakken

12. mars begrunnet statsmi-

nister Erna Solberg (H) og
helseminister Bent Høie (H)
at stengingen av Norge var
nødvendig for å opprettholde
en forsvarlig kapasitet på
sykehusene, og for å beskytte
de mest sårbare: gamle og
andre utsatte grupper. Av de
62 menneskene som døde av
covid-19 i løpet av påsken i
Norge, døde 43 mennesker
rundt om i sykehjem og
omsorgsboliger; spesielt i
sentrale strøk rundt større
byer. Mens de som legges inn
med covid-19 på
landets sykehus er
smittet et sted ute i
samfunnet, smittes
gamle mennesker
av ansatte på ulike
institusjoner.
Krisetider
tydeliggjør
prioriteringene i
helsevesenet: Alt
gjøres for å redde
liv på sykehusene,
i motsetning til
hva som skjer i
sykehjemmene,
hjemmesykepleien eller i omsorgsboligene. Krisetider tydeliggjør en vel dokumentert strukturell og
systematisk diskriminering
av gamle mennesker på
kommunale institusjoner,
med den følge at stadig flere
gamle dør. Dette står i grell
kontrast til en av hensiktene
med stengingen, nemlig «å
beskytte de mest sårbare:
gamle og andre utsatte
grupper.»

19-krisen kommer på toppen
av en allerede eksisterende
kapasitets- og kompetansekrise». Denne kapasitets- og
kompetansekritiske situasjonen i det kommunale feltet
kommer konkret til uttrykk
ved at det er for få ansatte
med kompetanse med for
små stillingsbrøker i forhold
til omfanget og det faglig
krevende arbeidet de settes
til å utføre. Til sammenligning: På intensivavdelinger
er det en spesialsykepleier
pr. covid-19-syk pasient. Når
det i tillegg er opp til ansatte
selv å vurdere om de er
bærere av koronaviruset, er
egget lagt.

Det å forstå og i praksis være

i stand til å bryte smitteveier,
er ikke noe for amatører.
Derfor fikk pårørende besøksforbud. Det
å ikke smitte andre
og selv ikke bli
smittet, er en egen
spesialgren som bare
de som arbeider på
smittevernsavdelinger behersker til
fulle. Smittevern
krever kunnskaper,
langvarig trening og
evne til å vurdere og
omsette disse
kunnskapene i
konkrete situasjoner.
At mange leger og
sykepleiere dør i
Italia i arbeid med å
redde liv i Italia, viser hvor
krevende dette arbeidet er. I
storbyer som Oslo er rundt 30
prosent av de ansatte i
pleie- og omsorgstjenestene
uten utdanning, og de
arbeider ofte i så små stillinger at de må jobbe på flere
institusjoner, for å kunne
tjene til livets opphold. I
helger og høytider som påske
og andre som kommer utover
våren, øker bruken av
ufaglærte i små stillinger.
Denne kombinasjonen har
jeg tidligere omtalt som en
potensielt dødelig miks i
forhold til å unngå å smitte de
gamle hjelpetrengende. Når
det i tillegg mangler smittevernsutstyr og kompetanse til
å bruke det, så trenger en
ikke være smittevernsekspert

Hensynet
til gamle
på institusjoner har
aldri blitt
prioritert.

At strukturell diskriminering
dreper gamle, kan synes som
en følelsesdrevet populistisk
påstand uten substans. Skal
det være dekning for påstanden, må det kunne henvises
til et konkret innhold.
Forbundslederen for Sykepleierforbundet har uttrykt
det i en setning: «covid-

for kunne fastslå at den
strukturelle og systemiske
diskriminering av gamle
mennesker på kommunale
institusjoner dreper: 70
prosent av de 62 som døde i
påsken var gamle mennesker
på slike steder.

Helsedirektoratet beklager at

så mange gamle smittes av
koronaviruset og dør på
sykehjem og andre kommunale institusjoner, men deres
oppmerksomhet er nesten
utelukkende rettet mot
sykehusenes kapasitet når de
gir råd om først stenging og
nå gradvis å lette på restrik-

sjonene – sykehusene må
ikke overbelastes. Assisterende helsedirektør Espen
Nakstad – den sympatiske og
kunnskapsrike «sykehusmannen» – uttrykte tidlig i
forløpet av pandemien: «De
fleste som dør som følge av
covid-19, er gamle mennesker
med underliggende sykdommer som uansett ville vært
døde om kort tid.»
Det som var en av to
begrunnelser for å stenge
Norge for å hindre ukontrollert smittespredning, er blitt
redusert til ett hensyn:
hensynet til sykehusenes
kapasitet. Hensynet til gamle

