Jeg tillater meg å skrive et høringssvar da jeg er sterkt i mot å forlenge de midlertidige forskriftene i
smittevernloven fram til 1. juli 2022.

Regjeringen innførte i 2020 midlertidige forskrifter i smittevernloven - som bl.a. har ført til
kaantenehotell , isolering, smittekarantene - også for friske mennesker - og til sist koronasertifikat/pass.
Endringer i smittevernloven ble iverksatt grunnet i frykt - bl.a. for for stort press på sykehusene, noe som
ble innrømmet flere ganger. Det ble understreket - også gang på gang - at dette var midlertidige
forskrifter som snarest skulle opphøre når regjeringen hadde fått bedre oversikt over situasjonen.

Regjeringen sier nå - i og med forslaget om forlengelse av de midlertidige forskriftene - at den ennå ikke
har bedre oversikt over situasjonen - ett og et halvt år etterpå. Og at det da er frykt og panikk som skal
styre Norge i nesten ett år til.
Jeg kan ikke se at det er gitt noe medisinskfaglig eller juridisk grunnlag for å forlenge de midlertidige
forskriftene. For å kunne forlenge slike inngripende tiltak overfor befolkningen og for rettstaten Norge,
må det legges opp til en offentlig debatt og det må komme en skikkelig redegjørelse hvorfor det anses
nødvendig. Det kan ikke - som nå - slenges ut, nesten anonymt - med særdeles kort tidsfrist og uten
mulighet for offentlig debatt.

Det er ikke blitt gjort noen granskning - i hvert fall ingen som befolkningen er blitt gjort kjent med - om
hvilke konsekvenser de midlertidige forskriftene har ført til. Det er ikke levert noen rapport som
dokumenterer effekt av tiltakene som er innført, hverken når det gjelder eventuell positiv effekt for
sykdomsituasjonen i befolkningen som helhet eller når det gjelder negativ effekt for de hundretusener
som har mistet arbeidet helt eller delvis, måttet isolere seg/oppholde seg på karantenehotell eller i
hjemmkarantene - uansett egen helsesituasjon. Alt dette forsterket av økonomiske konsekvenser for den
enkelte og eventuelt familie.

Jeg er svært bekymret for det norske folks totale helsetilstand, og da regner jeg også med den psykiske.
Disse midlertidige forskriftene gjør at folk blir syke og at de heller ikke får hjelp til andre sykdommer
enn viss de har et bestemt virus. Jeg er spesielt bekymret for barn og unge som har fått sin tilværelse
sterkt forverret det siste halvannet år, og hva det vil bety for samfunnet i fremtiden.
Midlertidig - det er ikke for meg en tidsramme på mer enn 2 år.
Det er et fenomen som de siste årene er blitt mer og mer vanlig; man begynner med kontroversielle
bestemmelser midlertidig, så blir de permanente, de videreføres og ofte også utvides. Slik at folk skal
"venne seg til" tanken på at det bare må være slik, at demokratiske rettigheter som tale- og
forsamlingsfrihet, frihet til å reise innen- og utenlands (uten å bli fengslet ved hjemkomst), få

skolegang egentlig er "goder" som en regjering med et pennestrøk kan frata befolkningen uten at noen
kan protestere.
Dette er ikke et demokrati og en rettstat verdig, og jeg lurer nå på om det er det som er meningen. Er
det kanskje et diktatur som ønskes? Det er kanskje enklere å styre et land som ikke er demokratisk og
hvor innbyggerne ikke har rettigheter?

I stedet for denne forlengelsen av forskriftene i smittevernloven, ber jeg om at det settes ned et
uvalg/komite (uavhengig av regjering og storting)- som må bestå av ulike fagpersoner innenfor ulike felt;
økonomi, fysisk og psykisk helse og sikkert flere andre, som vurderer det som har skjedd til nå - og som
også vurderer hvordan folks rettssikkerhet og helse kan ivaretas ved større hendelser i fremtiden.

