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PERSPEKTIV OG DEBATT   Anmeldelser    

ses på som normalt, at kvinner har full 
frihet og full tilgang til prevensjon. Dette er 
sikkert sant i Nederland, men i katolske 
land, eller innen norsk bedehuskultur, er 
bildet et ganske annet.

At islam brukes som alibi for å under-
trykke kvinner, er sant nok. Men man 
trenger ingen Allah til det. I Europa har 
vi klart det i århundrer, bl.a med henvisning 
til hjemlige guder.

De analytiske tekstene, og de som 
handler om konkrete forhold som omskjæ-
ring og familievold, står for denne anmelder 
som mer etterrettelige. Ett av Alis viktigste 
mål er å kjempe for kvinners rettigheter 
og synliggjøre hvordan islam brukes til 
å begrense kvinners rettigheter og mulig-
heter. Hun har krystallklare meninger om 
omskjæring – det er et alvorlig lovbrudd 
og et grovt overgrep og bør straffes. Det er 
vanskelig å være uenig i det standpunktet.

Ayaan Hirsi Alis stemme er verd å lytte 
til, bl.a. fordi hun representerer en vanligvis 
taus gruppe: Afrikanske muslimske kvin-
ner. Men denne boken er neppe tilstrekkelig 
til å forstå islams rolle i muslimske land 
eller muslimske immigranter til vestlige 
land. Til det er den for ensidig. Men den er 
viktig for den som vil sette seg inn i alle 
sider av debatten om islam … og som tåler 
å bli provosert.

Pernille Nylehn
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Når en roman, som 
denne, utgis under 
psevdonym, pirres 
nysgjerrigheten: 
Er den så kontro-
versiell at forfatte-
ren ikke orker 
å forsvare den i en 
offentlig debatt? 
Eller er hans navn 
kjent for annet, slik 
at det vesentlige 
lett kunne bli hvem 

som har skrevet dette og ikke innholdet? 
Hvordan det nå er: Dette er skrevet av en 
forfatter med både innsikt og innlevelses-
evne.

Det er historiene bak hendelser og trage-
dier vi daglig leser om i avisene som her 
fortelles. Handlingen er lagt til det oppdik-
tede afrikanske landet Amara, hvor hoved-
personen, Anna Utne, en vaskeekte afrika-
ner, arbeider på sin doktorgrad. På universi-
tetet blir hun vitne til og etter hvert offer for 

degradering og svik. Tynget av historier 
som ingen vil høre forsøker hun å forholde 
seg til et maktapparat som ikke tar hensyn 
til menneskelige behov, kun til regler som 
makthaverne selv har laget. Etter hvert 
kommer flukten, katastrofen og tilintetgjø-
relsen. I jeg-form forteller hovedpersonen 
om sine opplevelser og sine reaksjoner på 
det hun opplever. Gjennom hennes reflek-
sjoner kommer fortolkningsrammene til 
syne. Det hele blir forståelig, gripende og til 
tider ubehagelig i sin logiske konsekvens.

Boken er et «vrengebilde», i betydningen 
at ting ses «på vrangen», den siden som 
ikke var tenkt å vises frem. Her er ikke alt 
mønstergyldig. Juks og løse tråder blott-
stilles. Fordommene og stereotypiene om 
Vesten og de hvite florerer, men likevel: 
Skulle ikke afrikanere kunne ha slike fore-
stillinger om oss «vestvandalene», slik vi 
har om dem? Om bildet er sant eller ikke 
kan diskuteres, men at et menneske – etter 
gjentatte forsøk på å skape seg en tilværelse 
i ruinene av ødelagte muligheter og over-
veldet av maktesløshet – kan tenke og 
handle som Anna, sannsynliggjøres til fulle. 
Slik sett er boken ikke kontroversiell.

Men romanen er ikke bare en fortelling 
om en kvinne som frarøves livsgrunnlag, 
idealer og sine kjære. Den handler om hele 
landsbyer og om livsformer som går til 
grunne. Romanen har således et politisk 
tilsnitt, og det er nok mer kontroversielt. 
I dag står fordømmelsen sterkt som politisk 
ytring. Ikke bare fordømmer vi selv, men vi 
forventer at også andre skal ta avstand og 
fordømme. Denne romanen reiser spørsmål 
som: Kan vi tillate oss å forstå før vi 
fordømmer?

Hvor mye skal et menneske kunne tåle av 
tilsidesettelse, frarøvelse, undertrykkelse og 
krenkelse før dets indre blir en ørken hvor 
intet håp gror? Således burde romanen ha 
betydelig interesse for dem som arbeider 
i helsefagene. Som bonus får man en beta-
gende historie om en lokal heksedoktor og 
hans arbeid.

Arild Aambø
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Dette er 4. utgave av denne velkjente boken 
om medisinsk etikk. Den henvender seg til 
alle som arbeider innen helsevesenet.

Det er 11 kapitler, hvert med egne refe-
ranser samt en nyttig henvisning til noter. 
De fire første, som utgjør nesten en tredel 

av boken, gir en grundig innføring i sentrale 
problemstillinger som etiske grunnprinsip-
per (kapittel 1) og den mer spesielle biome-
disinske etikk med vekt på autonomi, inte-
gritet og informert samtykke (kapittel 2), 
teori og praksis i medisinsk etikk (kapittel 
3) samt problemstillingene vedrørende kon-
sekvensetikk eller pliktetikk (kapittel 4). 
I alle disse kapitlene er imidlertid fremstil-
lingen og eksemplene i stor grad relatert til 
(kjente) medisinske problemstillinger, noe 
som også gir dem en nytteverdi.

Resten er mer praktisk orientert – med 
omtale av bl.a. dødshjelp, selvmord og livs-
kvalitet (kapittel 6), plikt til å tie, rett til 
å vite (kapittel 7), abortproblemet (kapittel 
8) og genteknologi og personlig identitet 
(kapittel 9). I tillegg er det nyttige vedlegg 
med Helsinkideklarasjonen, etiske regler 
for leger samt yrkesetiske retningslinjer for 
sykepleiere.

Som i tidligere utgaver er dette en meget 
grundig innføring i basale etiske teorier og 
problemstillinger. Omtalen av de mer prak-
tiske problemstillingene, som for eksempel 
i de fire kapitlene som er nevnt over, er 
også relativt utfyllende, men alle lesere vil 
nok ikke alltid være enige i forfatterens 
vinklinger i diskusjonen eller i konklusjo-
nene. Dersom dette fører til større engasje-
ment og mer diskusjon av de etiske pro-
blemstillingene helsearbeidere stadig møter, 
er dette bare nyttig. Enkelte mindre fakta-
feil, hovedsakelig knyttet til perinatalmedi-
sinen, er uten betydning for den alminnelige 
leser.

Forfatteren nevner selv at den medisinske 
og teknologiske utvikling går så fort at 
begrepet «i vår tid» svært ofte blir fortid før 
man vet ordet av det. På den bakgrunn 
kunne man ønsket seg en noe grundigere 
diskusjon av de relevante og praktiske pro-
blemstillingene som siste års medieoppslag 
om Kristina-saken (dødshjelp), Mehmet-
saken (genteknologi), kanskje også Sudbø-
saken (forskningsetikk) og problematikken 
omkring «varsleren» (forskningsetikk, kol-
legial etikk) har medført og fortsatt holder 
liv i. Boken kom imidlertid ut før disse 
konkrete problemstillingene var kjent. Dette 
viser jo også at professor Tranøy ganske 
sikkert snart kan starte arbeidet med 5. 
utgave.

Boken bør leses av alle helsearbeidere 
og være tilgjengelig ved alle sykehusavde-
linger. Den vil også være nyttig lesning for 
planleggere og beslutningstakere på et mer 
overordnet plan – politikere, sykehusdirek-
tører, helsesjefer og helseøkonomer samt 
journalister.
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