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Advokat og menneskerettighetsforkjemper Gro Hille-
stad Thune har i over 25 år hatt det som sin viktigste
oppgave å være brobygger mellom juridiske para-
grafer og enkeltmenneskers rettigheter; først 15 år
ved Den europeiske menneskerettighetskommi-
sjonen i Strasbourg, siden tilknyttet Senter for men-
neskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Hun har
vært spesielt opptatt av å skape større bevissthet om
at også i Norge er det mange som har behov for det
vern som menneskerettighetene er ment å skulle gi.
Gro Hillestad Thune har  nylig utgitt boken Overgrep.
Søkelys på norsk psykiatri på Abstrakt forlag a/s. Hen-
sikten er å synliggjøre hvilket behov helsepersonell i
Norge har for kunnskaper om menneskerettighets-
loven av 1999.  

Gro Hillestad Thune innledet med en beskrivelse av hvor kompli-

sert det var å innføre det som den gang var Kap. 6 A i lov om sosi-

ale tjenester. Hun forteller at hun tok loven med seg til Strasbourg,

der de mente at den stred mot menneskerettighetene og hun fikk

klar melding om å reise hjem og stoppe loven. Og loven ble stop-

pet, to ganger, før den endelig ble vedtatt. 

Hun sier videre at vi kunne vært kommet dit vi er i dag ved å

velge andre metoder, metoder som ikke innebærer tvang og makt.

«Hvor var den ministeren som sa at jeg vil ha tvangen bort, jeg vil
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ikke være minister om tvang skal brukes?» spør

hun. Dersom omsorgsarbeidere får rolle som

rettsforvaltere, reduseres tillitten. En ser på loven

før en ser på mennesket. Jussen er et verktøy,

lover skal brukes og leses som et verktøy. Jobben

i hjelpebransjen er å hjelpe og en så teknisk van-

skelig lov forstyrrer hjelpearbeidet. «La ikke

jussen ta fra deg tryggheten på egne vurderinger!

Faren er at fornuften får mindre og mindre plass,

en blir lammet av lovpålakthet», sier Hillestad

Thune. Hun forteller om mannen som skulle ta

taxi hjem fra et sykehusopphold og hadde fått

med seg en rekvisisjon. Problemet var bare at

rekvisisjonen var til et annet sted enn der han

skulle. Dette førte til store problemer og tre prof-

fesorer og taxisjåføren måtte ha lange diskusjo-

ner før han endelig kunne reise hjem.

Da Hillestad  Thune studerte juss «for ørten år

siden» lærte hun at juss handler om Lovens ånd

og Lovens bokstav, og at det var viktig og ta i

bruk både lovens ånd og sunn fornuft. «Ingen

jurister eller fylkesmenn må ta fra oss retten til

medmenneskelighet»,. sier hun.

Hun fortalte om et møte hun hadde med

kommunen i Borås. Der hadde de forventet at

kommunen skulle legge frem en stor saksmappe

om sitt arbeid. I stedet la de frem et enkelt papir

med Søren Kirkegaard sitt dikt «Om at hjelpe»

Diktet som står på neste side var styrende for

de metodene de jobbet etter i Borås.

Gro Hillestad Thune påpeker hvor «svake»

norske myndigheter er når det gjelder å ta inn

over seg at det foregår krenkelser også i Norge,

ikke bare i Sudan. «Menneskerettighetene er inter-

nasjonale, de er en etikk kodeks. Alle de gode ting-

ene som du gjør mot andre og som du vil at andre

skal gjøre med deg er også juss», sier Hillestad

Thune. Det er som kjent lettest og feie for andres

dør. Vi er mye ivrigere etter å gjøre noe for men-

neskerettighetene i andre land enn i vårt eget.

Norge var for eksempel nest sist av Europarådets

40 medlemsland til å godkjenne den Europeiske

Menneskerettighetskonvensjonen. 

Ved å undertegne Menneskerettighetsloven i

1999 ble fire konvensjoner inkorporert i Norsk

Lov, EMK – Den europeiske menneskerettighets-

konvensjon (1950), FN konvensjon om sosiale,

økonomiske og kulturelle rettigheter (1966), FN

konvensjon om sivile og politiske rettigheter

(1966) FN konvensjon om barns rettigheter.

Disse skal:

• gå foran andre lover, forskrifter, rundskriv og
saksbehandlingsregler

• respekteres og håndheves av forvaltning og
domstol

• respekteres av politikere på alle nivå

Risikoen for krenkelser er størst i lukkete systemer,

hevder Gro Hillestad Thune, advokat og menneske -

rettighetsrådgiver
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Når Norge har skrevet under på MR har vi også

påtatt oss at de praktiseres, det innebærer et per-

sonlig ansvar for å holde oss innenfor grensene

som MR pålegger oss. MR perspektivet handler

om å sette det enkelte individ i fokus. Hillestad

Thune viser til et sitat på s.35 i ST.mld nr 21

1999 – 2000: «All utdanning innenfor pleie og

omsorgssektoren bør ha undervisning om mennes-

kerettigheter og om de verdier som ligger til grunn

for menneskerettighetskonvensjonene som Norge er

bundet av»

Regjeringen er særlig opptatt av å sikre at ret-

tighetene til eldre og funksjonshemmede respek-

teres. Det er derfor viktig at ansatte i pleie- og

omsorgsektoren har kunnskap om hvilke rettig-

heter brukerne har til bla. selvbestemmelse, pri-

vatliv, personlig frihet, sikkerhet og høyest opp-

nåelige levestandard.

Hillestad Thune snakker om at menneskeret-

tighetsproblemer kan oppstå i et system hvor

man ensidig prioriterer:

Om at hjelpe. Søren Kirkegaard: «Bruddstykket af en ligefrem medelelse» (1895)

«At man, naar det i sannhed skal lykkes en at føre mennsket hen til et bestemt sted,
først og fremst maa passe paa at finne ham der, hvor han er og begynde der.

Dette er hemmeligheden i all hjælpe kunst.
Enhver der ikke kan det, han er selv  i indbildning,
naar ham mener at kunde hjælpe en anden,
For sannhed at kunne hjælpe en anden,
maa jeg forstaae mer end han – 
men dog vel først og  fræmmest forstaae det han forstaaer,
Naar jeg ikke gjør det, 
saa hjæper min mereforstaaelse meg slet ikke.

Vil jeg aligevel gjøre min mereforstaaelse gjældende,
saa er det fordi jeg er forfærdelig stolt,
saa jeg i stedet for at gavne ham,
egentlig vil beundres af ham.

Men al sand hjælp begynder med ydmygelse:
hjælperen maa først ydmyge seg under den, han vil  hjælpe,
og herved forstaae,
at det at hjælpe ikke er at være den  herskesygeste,
men den taalmodigste,
at det at hjælpe er I vitterlighet til indtil videre at finde seg at have uret,
og ikke forstaae, hvad den andre forstaaer»: 
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• å oppfylle loven

• å holde budsjettet

• ikke tar inn over seg individets situasjon

Brudd skjer:

• særlig i lukkete rom

• som en motvekt mot misbruk av makt

• når det handler om konsekvenser og ikke
formålet

• når en stiller krav til både selve handlingen og
måten den utføres på

• som en beskyttelse for personer i en sårbar
situasjon.

Igjen understreker hun at ansvaret ligger hos alle

som opptrer på det offentliges vegne.

Respekt for menneskerettighetene forutsetter:

• klare ansvarsforhold (noen må være pålagt et
ansvar – og selv erkjenne det)

• mistanke om overgrep må tas alvorlig, ved
uhildet undersøkelse og adekvate
reaksjoner/sanksjoner

• rett og plikt for ansatte og pårørende til å
varsle uten risiko for represalier

Tvangen i psykiatrien blir avhengig av hvem som

utfører handlingen, den faste hånden kan opple-

ves som tvang eller som omsorg.

Hun avslutter med å spørre: «Hva er forskjellen

på faglig og etisk. Det er dårlig gjort ovenfor fag-

folk å kalle det to ting».

SSlliikk  ssoomm  hhuunnddeenn

VVeeiilleeddeerr  ddeenn  bblliinnddee

SSlliikk  lleeddeerr  oogg  vveeiilleeddeerr  ppaarraaggrraaffeenn

DDeenn  ssjjeell  ––  oogg

VViilljjeelløøssee  bbyyrrååkkrraatt

««CCrrooccooddiillllee»»


