
Dette er saken
Hittil i år er det
anmeldt 12
overfallsvoldtek-
ter i Oslo. Tre er
oppklart.
I Aften onsdag
11. august opp-
fordret politiet
Oslo-kvinner til å
ta enkelte for-
holdsregler.
Flere unge kvinnelige stortings-
representanter uttalte i Aften tors-
dag 12. august at de ble provosert
av politiets voldtektsråd.
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Har du menstruasjons-
relatert migrene?

Kvinner med menstruasjonsrelatert migrene søkes til undersøkelse
av ny medisin.
BEKKESTUALEGENE ved dr. Andreas Tandberg – deltar i en inter-
nasjonal undersøkelse med en medisin mot migrene som ennå
ikke er godkjent i Norge.
Dersom du er kvinne over 18 år og har hatt menstruasjonsrelatert
migrene (hyppigere migrene i menstruasjonstiden) i minst tre
måneder – kan du være aktuell for deltagelse i undersøkelsen.
Undersøkelsen vil vare i opptil seks måneder, og du må møte til
syv legebesøk i denne tiden. All behandling og undersøkelse er
gratis og du vil få tett oppfølging.
Hvis du er interessert i deltagelse eller ønsker mer informasjon
– ta kontakt med:
Studiekoordinator Laila
Tlf. 920 85 587 (9-15). Mail: laila.tandberg@bstua.nhn.no
Undersøkelsen gjennomføres i henhold til de krav som blir stilt av
norske og internasjonale myndigheter, og er vurdert av Regional
komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Nord-Norge
(REK Nord).
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DETTE MENER LESERNE
Typisk SV
Jeg er helt uenig med Inga Marte
Thorkildsen om at politiet sprer
frykt. Dette er typisk SV-politikk,
så fort noen prøver å gjøre noe
fornuftig, så kommer hylekoret
fra SV. Jeg kan ikke skjønne at
det er noe verre å advare unge
jenter mot voldtektsmenn enn å
advare gamle mennesker om
ikke å lukke opp når fremmede
ringer på. Er det ikke bra at disse
unge jentene blir såpass skremt
at de tar sine forholdsregler? SV
burde heller hjelpe politiet med
å advare.

Rolf Hanssen
Greit å si ifra
Det er klart at politiet må si ifra.

Er det områder som slike hendel-
ser har funnet sted, så må man jo
kunne fortelle allmennheten om
det. Men når har jo både Thor-
kildsen og Tajik mye rart for seg
da. Mistenker at dette er en
krampaktig måte å skjule den
elendige sikkerheten den vanlige
mann i gaten har. Det har aldri
vært så lite politi i gatene som
når denne regjeringen har vært
med makten. Men å prestere å si
at man ikke skal gå ut og advare.
Det er en merkelig form for kom-
munikasjon til folket. Men det
gjenspeiler jo hvilke type men-
nesker som blir valgt inn på Stor-
tinget.
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Jenter med dårlig oppførsel
Det er ikke særlig trygt å gå ale-
ne sent på kvelden. Men kvinner
bør også ta initiativ til å ta godt
være på seg selv. Og det er ikke
bare politi som har ansvar for al-
le. Har vært ute mange ganger
og synes mange jenter oppfører
seg så dårlig at dette gir mulig-
heter for menn til å utnytte dem.
Jeg hater å ta T-banen på fredag
og lørdagskveld fordi det er så
mange ungdommer som drikker
og skriker på banen som synes
dette er helt kult.

Sofiesverden
Takk til Rohde
Rohde sier bare ifra om at det
finnes drittsekker der ute. Det er

moralsk godt gjort av henne.
Takk! Inga Marthe får fortsette å
drømme videre om at livet er en
rosa Disney-film. Det er det dess-
verre ikke. Det er en del syke folk
der ute.
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Pass på!
Alle må ta sine forholdsregler i
Oslo by på nattetid. Særlig i for-
bindelse med bruk av alkohol.
Antallet som er alvorlig skadet av
blind vold, ran o.l. er større enn
antallet grove voldtekter. Det er
like traumatisk å plutselig våkne
opp på sykehuset mørbanket,
gjerne ranet og uten å huske en
dritt. På tide at noen tar ansvar
og forteller både kvinner og

menn at å rave rundt i fylla alene
er lite smart. Ensidig fokus på
seksualisert vold er tullete, Oslo
er blitt en by hvor man må passe
seg, slik man gjør i andre multi-
kulturelle storbyer med store
klasseskiller. Vet om noen som
har slitt i årevis etter å ha bli slått
ned bakfra og ranet i Oslo by –
offeret var edru. Taxi er forresten
ingen garanti hverken mot vold,
ran eller voldtekt.

Ellabella
Bruk spanere
Stavanger hadde flere overfalls-
voldtekter pr. år enn Oslo. Så be-
gynte sivilkledde politifolk å fer-
des i gatene i Stavanger om kvel-
dene i helgene. Dersom de så en

Følger venninner hjem
C Mener menn kan bidra til at kvinner føler seg tryggere
Også menn tar for-
holdsregler på grunn av
voldtektsfaren i Oslo.
Kollegene Fabian Bach
og Lars Kirste er opp-
tatt av ikke å virke
skremmende på kvinner.

ELDRID OFTESTAD

Onsdag i forrige rådet seksjons-
leder Hanne Kristian Rohde i
Oslo-politiet kvinner til å plan-
legge hjemturen fra byen på
forhånd fordi det ikke er trygt å
gå alene. Bankkollegene Fabian
Bach (24) og Lars Kirste (22) er
godt kjent med at kvinner er
redde for å gå hjem alene på
kvelden på grunn av voldtekts-
fare og tar forholdsregler for å
beskytte dem.

– Jeg prøver å ikke virke farlig
når jeg befinner meg i en gate
med en kvinne som går alene.
Jeg unngår øyekontakt og går
ofte over på den andre siden av
veien, sier Bach.

Begge to kjenner kvinner som
er blitt voldtatt og er opptatt av
å passe på venninnene sine når
de er ute på byen.

– Når jeg er ute på Frogner
med venninner som bor på
Grünerløkka og Grønland, føl-
ger jeg dem ofte hjem fordi de
ikke føler seg trygge, forteller
Kirste.

Kirste tror at kvinner også
hadde følt seg tryggere hvis kol-
lektivtrafikken gikk lenger ut-
over kveldene.

– Det hadde kanskje hjulpet
noe hvis for eksempel T-banen
gikk til klokken seks om mor-
genen, mener han.

– Mener dere at dere selv
kan gjøre noe for at kvinner
skal føle seg tryggere?

– Ja, vi må passe mer på hver-
andre og ikke være redde for å
reagere hvis det skjer noe mis-
tenkelig, sier Fabian.

– Vi må rett og slett bry oss
mer om hverandre, legger Kirs-
te til.

Kan lære av Stavanger
Stortingsrepresentant Akhtar
Chaudhry (SV) understreker at
både menn og politiet har an-
svar for at kvinner føler seg
trygge.

– Politiet i Oslo bør lære av si-
ne kolleger i Stavanger, der det
for en tid tilbake foregikk flere
voldtekter. Politiet i byen gjen-
nomførte flere tiltak som å føl-
ge kvinner hjem, forteller
Chaudhry, som er medlem av
Stortingets justiskomité.

eldrid.oftestad@aftenposten.no Lars Kirste (t.v.) og Fabian Bach spiser lunsj sammen på Lekker-
bisken Kiosk i Hammersborggata. De er opptatt av å passe på
venninner når de er ute på byen. FOTO: ELDRID OFTESTAD

Aften 11. august.


