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● Navn og adresse må oppgis på
innsendte innlegg, også når navnet
ikke skal i avisen.
● Innlegg med angrep på privat-
personer må signeres med fullt
navn.
● Vi forbeholder oss rett til å kutte i
manuskriptene, og innsendte
manuskripter blir ikke returnert. 

Send ditt innlegg til
debatt@vg.no

Send ditt innlegg med
kodeord «sidet» og
din mening til: 2200

parency International.
Da sier jeg: Stopp budsjett-

støtten til landet! Da tenker jeg
de får opp farta. Statuer et
eksempel. Økonomisk straff er
da noe vi i Norge har tro på,
Hansen?

Hansen skriver at korrupsjo-
nen i afrikanske land som mottar
u-hjelp også finnes «nedover i

samfunnet», og at en politimann
som tar seg betalt ikke bryr seg
om at staten taper inntekter.
Sant nok, men jeg tror at landets
regjering blir mer motivert for 
å sette politimannen ut av spill
når de merker at korrupsjonen
innen politiet fører til at staten
taper enorme beløp.

Hansen hevder at det er

iverksatt en rekke tiltak for
å motvirke korrupsjon, men uten
å komme med ett eneste 
eksempel. 

Om slike tiltak er iverksatt, så
har de i hvert fall ingen merkbar
virkning, siden korrupsjonsnivået
fortsatt øker.

Det er ikke nok å gi. Pengene
må også gå til noe nyttig.

I straffelovens § 44 heter
det at for å kunne straf-
fes, må lovbryteren være
tilregnelig på handlings-
tidspunktet. Lovbryteren
er ikke tilregnelig dersom
han er psykotisk, psykisk
utviklingshemmet, eller
bevisstløs. I Norge er
psykose en ubetinget
straffeutelukkelsesgrunn,
ikke betinget av at lov-
bruddet er utslag av
psykosen. 

Diagnosen
I motsetning til nesten alle andre
land, bygger norsk rett på et rent
medisinsk prinsipp. Her er selve
diagnosen avgjørende. Innenfor
det psykologiske system, beror
straffefriheten derimot på hvilken
betydning sinnstilstanden har hatt.
Det er etter norsk lov ikke noe krav
om at personen har vært ute av
stand til å forstå hva han gjorde og
oppfattet realitetene i situasjonen,
eller at han ikke opplevde å ha noe
valg. 

Selv om det er lett å være enig
i at alvorlig psykisk syke ikke skal
straffes, byr det medisinske prin-
sipp på flere utfordringer.

Den største utfordringen, er at
det er store variasjoner innen en
psykosediagnose, både mht. alvor-
lighetsgrad, omfang av symptomer
og funksjonssvikt, samt realitets-
brist. Det er enkelt å se straffefri-
hetsgrunn når vi har en person
med schizofreni som begår et drap
som resultat av befalende stemmer
i hodet. Det er ikke like enkelt å se
grunnlaget for straffefritak når vi
har en person med en avgrenset
paranoid idé, som ikke har noen
hallusinasjoner eller andre sym-
ptomer på realitetsbrist, og som
nasker i en forretning – planlagt og
vel vitende om hva han gjør. Sist-
nevnte skal behandles etter det
samme medisinske prinsipp som
den første, selv om det i blant
hender at slike saker henlegges
hvis man var usikker på ved-
kommendes psykose i gjernings-
øyeblikket.

Glidende overganger
Det kan virke som det norske
rettsprinsippet her hviler på en
misoppfatning av at en psykose er
«altomfattende.» Faktum er at en
person med en psykosediagnose
kan fungere svært godt, med
minimalt av symptomer i enkelte
perioder, men være sterkt drevet
av psykotiske forestillinger i andre
perioder. 

En annen problemstilling, er
hvordan vi skal bedømme det
hvis symptomene er sterkt redu-
sert gjennom medikamentell

behandling. Skal lov-
bryteren fortsatt ansees
som strafferettslig utilreg-
nelig?

Noe som også van-
skeliggjør vurderinger av
tilregnelighet, er at det i
mange tilfeller er glidende
overganger mellom diagno-
ser, og at andre diagnoser
kommer i tillegg til hoved-
diagnosen. Vi har også
vanskelige differensialdiag-
nostiske vurderinger mellom
en psykosediagnose og en
ikke-psykose diagnose. I

Breiviks tilfelle kan nettopp det være
tilfelle. Vi har tre diagnoser innenfor
det paranoide speker: Paranoid type
av schizofreni, som er den mest
alvorlige, symptommessig om-
fattende og funksjonsreduserende.
Videre har vi paranoid psykose, hvor
symptombildet gjerne er begrenset
til en eller noen få ikke-bisarre
vrangforestillinger. Den tredje formen
er paranoid personlighetsforstyrrelse.
Dette er karaktertrekk hos en per-
son, preget av gjennomgripende
mistillit til og mistenksomhet overfor
andre, gjerne også problemer med
nære relasjoner. 

Iblant kan en slik person ut-
trykke urealistiske storhetsfore-
stillinger, noe som han til daglig
holder godt skjult. 

Paranoid personlighetsforstyrrelse
er ikke en psykosediagnose og
kvalifiserer derfor i utgangspunktet
ikke for straffefrihet. 

Et tilleggsmoment når det ho-
vedsakelig er en persons ideer som
danner grunnlaget for utilregne-
lighetsstemplet, er at det kan være
nødvendig å vurdere disse innenfor
en kulturell, politisk og/eller religiøs
kontekst for å avgjøre om det er
vrangforestillinger eller bare fore-
stillinger.

Rimelig tvil
Et annet moment som gjør prinsip-
pet om psykose som ubetinget
straffefrihetsgrunn vanskelig, er at
personen skal ha vært psykotisk i
gjerningsøyeblikket. Når en sak skal
vurderes på nytt, slik som i Gjenopp-
takelseskommisjon, må de sakkyndi-
ge gjøre seg opp en mening om
vedkommende var psykotisk for
kanskje 15–20 år tilbake. Dette er
krevende, ofte umulig. Siden dette
dreier seg om skyldspørsmålet, vil
det imidlertid være tilstrekkelig med
«rimelig tvil» mht. om personen var
psykotisk for at saken kan gjenåp-
nes.

Spørsmålet er om vi ikke må
påbegynne den krevende øvelsen
det er å stille spørsmål ved det
grunnfestede prinsippet i norsk
strafferett om likhetstegn mellom
psykose og strafferettslig utilregnelig.

Kan de være tilregnelige?
Begrepet strafferettslig utilregnelig har fått stor
oppmerksomhet gjennom den sakkyndige 
vurderingen av Behring Breivik. 

PSYKO-
TISK?: En
person med
en psykose-
diagnose kan
fungere
svært godt i
enkelte peri-
oder, skriver
kronikkforfat-
teren.
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ns krutt

forhold til sex ved at de ikke er redde for å kjenne sin lyst, skriver kronikkforfatteren.
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men det gjør ikke noe, for trykket
er ikke farlig høyt?

Hvordan er det å være kvin-
ne? Det vet jeg ikke, for ingen
har erfart hvordan det er å være
motsatt kjønn.

Seksuell ansvarlighet
Dette tilsier allmenn forsiktig-

het. Samtidig er seksualiteten
menneskets største energikilde,
etter min oppfatning, og forholdet
mellom de to kjønn er den viktig-
ste sunnhetsindikatoren i et
samfunn. 

I Norge har vi ikke feber, vi er
snarere i faresonen motsatt vei.
Sex er og bør være eksplo-

sjonsfarlig! Men derfor trengs
også ansvarlighet. 

Seksuell ansvarlighet er kan-
skje den viktigste forskjellen
mellom norsk og størsteparten
av innvandret kultur. Ansvarlige
kulturer holder kruttet tørt, mens
etnisk norsk har glemt hva an-
svarlighet er. 

Samtidig har innvandret kultur
en skyggeside. Menn av uten-
landsk opprinnelse ruver i stati-
stikken over overfallsvoldtekter.
Dialog mellom mennesker med
moralsk autoritet innenfor sine
respektive kulturer må til for
å håndtere den kulturelle siden
av dette. Mitt forslag til de ikke

helt unge kvinnene er at de tar
lærdom av et australsk forsøk fra
2007. 

Der ble det konstatert at
kvinner som gikk med på sex,
selv om de ikke hadde lyst, fikk
mer lyst etter hvert. 

Overlykkelige menn
I Vesten er det blitt en hellig ku
(!) for en generasjon kvinner eller
to, å alltid si nei når de ikke har
lyst, hvis ikke oftere. De nevnte
australske kvinnene var imidlertid
mer fornuftige og ble derfor mer
emosjonelle. Det skjer noe når
båten får fart, sa en av dem.
Deres menn var overlykkelige.


