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Kan man ikke ønske et bedre liv for seg selv samtidig som man engasjerer seg for andres skjebner?

Hvorfor hovere, Tone R. Skartveit?
ikke slik det bør være? Skal vi ikke
gi dem rene tepper på grunn av at
andres nyfødte ikke får det? Vi er
evig takknemlige for at barna våre
er trygge og mette. Er ikke du?
Jeg er litt usikker på om du synes
alle dagens fødende og foreldre er
egoistiske eller bare oss som ønsker
Fødeloftet?

DEBATT

Kathrine Dørum Middelthon

JEG FORSTÅR at du ikke synes vi skal

JEG FORSTÅR IKKE hvorfor du har slikt

protestere så lenge noen har det verre enn oss, jeg forstår at du synes vi
er kravstore og at vi er likegyldige til
alt det vonde i verden.
At du velger Fistula Foundation
som din viktige sak er ironisk, for
du regner kanskje med at jeg som
går først i toget for Fødeloftet ikke
kjenner andre skjebner enn den foran min egen velpleide, runde mage?
Da kan jeg fortelle at jeg ble oppmerksom på Addis Abeba Fistula
Foundation, sykehuset og de som
jobber der mens jeg studerte i Australia i 2004 og har fulgt med på
dem siden.

et behov for å kritisere oss som ønsker å beholde et differensiert fødetilbud? Det er sikkert ting som du synes er viktige som andre igjen ville
kritisert deg for å engasjere deg for.
Er det slik vi skal ha det? Er det ikke
best om vi alle kjemper for det vi synes er viktig i våre egne liv og samtidig hjelper de saker og skjebner som
treffer oss fra inn- og utland? Skal vi
ikke gi donasjoner til idrettslag så
lenge det finnes kreft, og ikke til
kreftforeningen så lenge det er sultne barn i Afrika?

MIN OPPLEVELSE av dem som søker
mot Fødeloftet er at det er alle slags
mennesker, like allsidige som dem
som ikke gjør det. Vi er sofaslitere,
vi er aktive forkjempere for andre
saker vi finner viktige, og vi er alt
imellom.
Er vi mer politisk korrekte om vi
ikke vil la verden utvikle seg? Er vi
mer som deg hvis vi velger å føde på
steingulv, uten kyndig hjelp og utstyr?

DET DU IKKE nevner i innlegget ditt
er at en viss Miss Oprah med et lite
show over dammen hadde besøk av
Dr. Catherine Hamlin (som startet
sykehuset med sin mann) i januar
2004. Etter det mottok sykehuset donasjoner fra 17.000 seere, og sykehuset kunne bygges ut og ta imot enda
flere pasienter. Jeg sier selvfølgelig
ikke at de har mottatt nok støtte,
det vil aldri bli nok, dette hender
med altfor mange unge kvinner. Det
jeg sier er at disse 17.000 menneskene selvfølgelig er opptatt av skjebner
rundt i verden, så vel som dagligdagse ting som letter deres egne liv.

HVA HVIS det var omvendt, hvis det

KAN MAN ikke ønske et bedre liv for
seg selv samtidig som man engasjerer seg for andres skjebner?
Mitt fødetog har gått, jeg har termin i juni og vil ikke få muligheten
til å være på Fødeloftet denne gangen, men jeg og mange i samme situasjon velger likevel å proteste mot
nedleggelsen i håp om at dem som
kommer etter oss vil få valgfriheten.
Vi anser dette som en viktig sak
selv om det ikke vil føre til en forandring i tide for vår del.

DET VIRKER som om du tror at vi kritiserer fødeavdelingen og dens 70
talls laminat. Vi er vel alle enige om
at det hadde ikke skadet med et lysere og lettere miljø på føden, en
ting er de som føder, de ser vel ikke
forskjell på rosa elefanter og rustrøde vegger i fødselsøyeblikket, men
dette er en arbeidsplass for mange
hardtarbeidende i et av våre viktigste yrker, og det er vel strengt tatt
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FAKSIMILE: Kathrine Dørum Middelthon svarer på Tone R. Skartveits kommentar i Aftenbladet torsdag 7. mai.

Skal vi ikke gi
donasjoner til
idrettslag så
lenge det
finnes kreft,
og ikke til
kreftforeningen
så lenge det
er sultne
barn i Afrika?

ikke mange arbeidsplasser som har
et så trist innemiljø?

LA DET VÆRE klart at vi respekterer
og beundrer alle som jobber på fødeavdelingene og barsel, vi er avhengige av dem i våre mest sårbare øyeblikk og vi legger våre liv i deres
hender disse tøffe, men nydelige
timene i våre liv. Det vi kjemper for
er å beholde valgfriheten, muligheten til å føde på naturlig vis fordi
dette passer best for oss. Er ikke det
like viktig som dem som ønsker epidural eller lystgass, eller keisersnitt
for den saks skyld? Er vi luksusdyr
fordi om vi ikke ønsker medikamenter? Vi velger vekk alt som koster av
medisiner, og alt vi ønsker er en
jordmor til stede. Penthouse sier du,
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ja det kan vi ta oss selv i å spøke
om, det er jo ikke å fornekte at det
er en flott utsikt fra sykehusets høyere etasjer, men det er nå en gang
slik at det er der Fødeloftet ligger.
Og hvis det er det om å gjøre, så kan
det plasseres tre etasjer under bakken så lenge konseptet består.

DET VIRKER nesten som om du er sinna på at våre nyfødte får ligge i rene
tepper og drikke morsmelk, er det

Få godstrafikken bort fra veiene

eneste tilbudet var naturlig fødsel og
ingen lenger skulle få smertelindring, hadde de fødende som ba om
medisiner vært luksusdyr som ikke
tenkte på de stakkars kvinnene i
Afrika som føder i smerte uten valgmuligheter?
Jeg håper at dette kan vise at vi
ikke ønsker å være kravstore eller
spesielle, vi ønsker bare å ha valget
til å føde slik vi føler er best for oss,
akkurat som våre medsøstre på føden og i landets mange private
hjemmestuer. Vi har det samme ønsket om en trygg forløsning som våre
medsøstre som ikke har det like
godt som oss. Og vi skulle ønske at
alle kunne ha de samme trygge rammer som oss.

HVA FACEBOOK, dyre vogner og byens
beste kafé har med saken å gjøre
forstår jeg virkelig ikke. Er det slik
du ser på dagens foreldre? Er vi alle
like, uten nyanser og verdier?
Jeg respekterer at du har et annet
syn og levesett enn meg, så håper
jeg at du vil se på meg og mine ønsker som likeverdige, uten å kritisere
og hovere.
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