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Hvis noen er misfornøyd med 
Facebooks retningslinjer så er det 
bare å slette kontoen sin.

Sofia Tveit, fra Bærum, i Aftenposten

HIJAB: Malika Bayan ble kastet ut av en frisørsalong i Bryne fordi hun hadde hijab på hodet.     Nå er frisøren dømt for diskriminering. 
 FOTO: CARINA JOHANSEN/NTB SCANPIX 

FRISØRDOMMEN: Hijab-saken handler om religion.

Slår fast det innlysende

vil du behandle alle religioner likt, eller 
vil du fortsette å gå løs på et par mus-
limske symboler og tolke dem til å bli 
«undertrykkende», «kjønnssegrege-
rende» osv. og på den måten skaffe deg 
sympati i å ville bestemme over andres 
levemåte? Må frisør-saken gå helt til 
høyesterett for at du skal forstå at hijab 
for noen er et religiøst plagg og ikke til 
å sammenligne med totalitære sym-
boler?

Stiftelsen Fritt Ord går nå inn på 
eiersiden i arkitektkontoret Snø-
hetta. Men det er vel en dårlig spøk? 
At Fritt Ord går inn med 30 milli-
oner i et økonomisk presset arkitekt-
kontor?  Man kan si mye bra om dette 
arkitektkontorets virke, men noen 
kamparena for ytringsfrihet er 
Snøhetta ikke, det kan selv ikke Fritt 
Ords direktør Åmås vri og vrenge 
det til, selv om han prøver så godt 
han kan.

For Snøhetta er som andre norske 
og utenlandske arkitektkontorer; de 
er stort sett ganske store pragmati-
kere når alt kommer til praksis, og tar 
oppdrag over alt der byggherre-egoer 
er store og penger og sitter løst, også 
(og ikke minst) i diktaturer som det 
familieeide diktaturet Saudi-Arabia, 
hvor kontoret står bak prosjekte-
ringen av bl. a. Effat-Universitetet i 
Jeddah, Kong Said- Universitet og 

det svære «King Abulaziz Centre for 
World–Culture» i Dhahran.

Jeg regner derfor med at Ketil 
Trædal Thorsen i Snøhetta igjen 
viser seg som en løsningsorientert 
mann, og etter å ha tenkt seg om, i 
ytringsfrihetens navn vil tilkjennegi 
at han returnerer alle pengene. Eller 
kanskje bedre; at han donerer dem til 
PEN eller Amnesty, som hittil ennå 
ikke har lykkes å få løslatt den pis-
kede saudiarabiske forfatteren, akti-
visten og dissidenten Raif Badawi, 
som har sittet fengslet siden 2012 for 
sitt arbeid for ytringsfrihet i hjem-
landet, bl.a. som grunnlegger av nett-
stedet «Free Saudi Liberals».

For hva er Fritt Ords formålspara-
graf? «Stiftelsen Fritt Ords fremste 
formål er å verne om og styrke 
ytringsfriheten og dens vilkår i 
Norge, særlig ved å stimulere den 
levende debatt og den uredde bruk av 
det frie ord. Fritt Ord kan også støtte 
andre sider ved norsk kultur, i første 
rekke den del av kulturen som gjør 
bruk av ordet. I særlige tilfelle kan 
Fritt Ord bidra til å fremme ytrings-
friheten i andre land.» Men hittil har 

ikke Snøhettas virke, verken her eller 
i Saudi-Arabia, kommet denne 
modige Raif Badawi til gode. 

Hvis Fritt Ord kan gå inn med mil-
lioner av kroner på eiersiden i norske 
arkitektkontorer med oppdrags- og 
likviditetsproblemer, vil jo det danne 
presedens. Jeg vurderer nå å etablere 
et a/s for prosjektering og montering 
av ti tusen fuglekasser rundt om i det 
ganske land, for å utbre svarttrost-
sang i ytringsfrihetens navn, og 
regner med full pott fra Fritt Ord.

Snøhetta har ennå ikke gitt opp å få 
godkjent kunstneren Bjarne 
Melgaards omdiskuterte prosjekt «A 
House to Die In» i Munch-skogen på 
Ekely, i allianse med en av landets 
mest aggressive og pengestinne eien-
domsutviklere; Selvaag Eiendom.

Fortsetter Fritt Ord denne prak-
sisen, kan man ikke utelukke at stif-
telsens renomme vil falle ytterligere, 
for på sikt å risikere å framstå som et 
moralsk konkursbo, og bli, sagt med 
frie ord: Et hus å dø i. Så kan Bjarne 
Melgaard ta det i bruk, så slipper vi å 
ødelegge Ekely.

Fritt Ord, et mulig hus å dø i?

Etter fjorårets valg inngikk Rødt 
Oslo en samarbeidsavtale med 
byrådspartiene Ap, MDG og SV. Vi 
måtte gi en garanti for helheten i bud-
sjettet, og fikk tilbake en garanti mot 
nye kommersielle barnehager i Oslo. 
Dette var et avgjørende krav for 
Rødt. Vi mener at alle pengene som 
går over skatteseddelen skal gå til 
velferd og ikke til privat profitt for 
aksjonærer eller enkelteiere. Det 

betyr ikke at vi er mot alle private 
barnehager, bare de som har det å 
tjene penger som mål. Alt vel så langt.

Så, før sommeren, kom kommu-
neadvokaten med en vurdering av 
barnehageloven som hevder at kom-
munen ikke kan forskjellsbehandle 
ideelle og kommersielle barnehager. 
Styret i Rødt Oslo mener at dette 
uansett ikke vil rokke ved samar-
beidsavtalen siden Oslo kommune 
helt fint kan stå for barnehageutbyg-
gingen i byen selv. Vi ønsker også, i 
likhet med byrådet, de ikke-kommer-
sielle aktørene velkommen. Derfor 
engasjerte vi professor i rettsviten-
skap på Universitetet i Oslo, Tarjei 
Bekkedal, for en juridisk vurdering av 

barnehageloven. Bekkedals vurdering 
slår betydelig tvil om kommuneadvo-
katens vurdering og konkluderer med 
at loven fullt ut åpner for at man kan 
gi tilskudd til de ideelle, og fortsette 
forbudet mot de kommersielle.

Når det forrige byrådet kunne legge 
ned forbud mot nye kommunale bar-
nehager, må det nye flertallet kunne 
gjøre det samme med de kommersi-
elle. Vi håper at byrådet står løpet ut, 
sammen med oss, og at de ikke lar seg 
skremme av trusler om søksmål. 
Dersom de kommersielle barnehage-
baronene velger å gå til sak mot for-
budet fordi de mener det er en ret-
tighet å tjene penger på omsorgen for 
Oslos barn: la dem komme.

La dem komme

Det er ikke lett å tenke

her i helikopterståket.

Tusen bilers lange lenke:

Den kan også motorbråke.

Lufta er en sak for seg.

Utafor vårt sjukehus,

i den lange Kirkevei,

er det bare eksosjuice

du kan fylle lunga med.

Derfor syns vi sånn beskjed

er litt tøv- og tullete.

Dér kom bussen. Takk for det.

Ola Bog

Ullevål sykehus
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