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Konspiranoia før og etter
22/7.

Løskrutt fra
Harby
Ulf Grønvold

Seniorkurator i Nasjonalmuseet

DE KRAFTIGE formuleringene sitter løst hos Sjur
Harby i Dagbladet 15. juli,
men substansen i hans
argumentasjon er lite
overbevisende. Å flytte
Munch-maleriene fra
Nasjonalgalleriet til Nasjonalmuseets kommende bygning på Vestbanen
er å rasere Munch-salen,
og blir hærverk mot selveste verdensarven, intet
mindre.
Han kommer med slike
kraftsatser i stedet for å
svare på mitt prinsipielle
spørsmål om det er vanlig
andre steder i verden å
frede en bestemt montering av bilder i museumssaler.
VI FÅR HØRE at «Munchrommet fungerer fordi det
er planlagt ned til minste
detalj.» Dette til tross for
salens størrelse (et gjenbygget gårdsrom) og
veggenes utforming (som
i resten av museet) var
gitt. Det som gjensto var
opphengingen av maleriene, og den dokumentasjon vi har tyder på at
Munch overhodet ikke var
involvert i monteringen,
og viste lite interesse for
den. Likevel opphøyer
Harby Munch-salen til et
«autentisk stedsminne
etter Edvard Munch».
HARBY ER uinteressert i
at nybygget på Vestbanen gir anledning til en
mye mer omfattende
presentasjon av Nasjonalmuseets rikholdige samling av Edvard Munchs
verker enn det som har
vært mulig i Nasjonalgalleriet. Harby er så
sikker i sin sak at han er
nødt til å tvile på motivene hos dem som motsier
ham. Selv får jeg høre at
jeg lar politiske hensyn
overskygge fagmannen i
meg. En slik retorikk er til
å leve med.

Rettelse

På gårsdagens debattsider kom vi i
skade for å bytte ut
bildet av innleggsforfatter Brynjulf Risnes
med bilde av en annen innleggsforfatter
samme dag, nemlig
Pål Steigan. Vi beklager.

TIRSDAG 9. AUGUST 2011

Nyhetsspeilet var tidlig
ute med at dette er en
«inside job».
@matiashs
Ingen liker terror og alle
dyrker roser. Når er det på
tide å ta et oppgjør med tankegods som skaper konspiranoia i
dette landet?
@JannicheK
Fjordman svinger mellom
sterke politiske ytringer
og konspiranoia. Har nok
skremt seg selv med sine egne
skriverier.
@HalvHegg
Interessant av John Færseth i Dagbladet 05.08.
om konspiranoia.
@SyloTarakhu

Det er verre med dem
som hevder det var en Ap
- konspirasjon for å vinne sympati og gjennomføre islamisering av Norge. @filosofaen
Synd ikke Stabæk får
være med i Europa i år.
Sikkert på grunn av en islamistisk konspirasjon, som de sier
der ute på Oslo vest.
@tuftebarten
Greven går i strupen på
ABB, og mener han er en
del av en jødisk konspirasjon.
Nå kommer alle galningene på
banen ...
@kasparsyn

Det er helt sprøtt å lese
hvordan Greven vurderer
morderens gale konspirasjon
opp mot sin egen gale konspirasjon.
@mellvangberg
Driver og snekrer sammen en konspirasjonsteori. Kommer tilbake med en
blogg når jeg har sittet isolert
på gutterommet og tenkt litt
mer.
@olemom
Synes opphaussingen av
denne «mystiske» konspirasjonsteoretikeren Fjord-

man begynner å likne en konspirasjonsteori i seg selv.
@GThengs
«Oslo bombing and Utøya massacre were done
by NATO». Er denne gruppen
en konspirasjonsteori eller
noen som tuller?
@SigridPigrid
ABB mener myndighetene har holdt tilbake
informasjon om multikulturalismen. Virker som klassisk
konspirasjonsteori.
@eriklundesgård

Kamp mot klokka
Elisabeth Rasmusson
Generalsekretær i
Flyktninghjelpen

SULTKATASTROFEN: Det er tragisk å måtte konstatere at vi nok
en gang står midt i en varslet katastrofe. Allerede i november i
fjor varslet ekspertene ekstrem
tørke på Afrikas Horn. Dersom
verdenssamfunnet hadde maktet
å reagere allerede da, ville tusener av liv blitt spart.

Nå er krisen langt framskredet,
men mobiliseringen går ufortrødent videre på lavgir. FNs generalsekretær, Ban Ki-moon, sa i
slutten av juli at det trengs 1,6
milliarder dollar for å demme
opp for sultkatastrofen i Somalia,
som er hardest rammet etter den
verste tørken på 60 år. Han maner til umiddelbar og ekstraordinær innsats. Men fortsatt har bare
halvparten av de nødvendige
midlene kommet inn.
DET KAN VIRKE som om ver-

denssamfunnet er gått trette av
Somalia. Krigshandlinger og
gjentatte naturkatastrofer har
ført til en «normaltilstand» som
ofte betegnes som verdens verste
humanitære katastrofe. Men den
pågående tørken har skapt en krisetopp av dimensjoner vi knapt
kan forestille oss.
Tiden er overmoden for å stikke hendene dypt i både kollektive
og private lommer og bidra så det
monner. For akkurat nå dreier alt
seg om én ting i Somalia: Å redde
liv. Flyktninghjelpen, og de andre organisasjonene som er på
bakken, jobber mot klokka. Folk
dør nå. Jo raskere vi får hjelpen
fram, jo flere menneskeliv kan vi
redde.
De siste månedene har titusenvis av mennesker omkommet
av underernæring i Somalia. De
fleste av dem er barn. FN har erklærte offisiell hungersnød i fem

MÅ FOREBYGGES: Verdenssamfunnet bli flinkere til å mobilisere tidligere, skriver artikkelforfatteren. Foto: Mohamed Sheikh Nor/AP/Scanpix
regioner sør i landet. 2,8 millioner mennesker i det sørlige Somalia trenger hjelp umiddelbart.
HVIS IKKE , vil hungersnøden
spre seg til alle de åtte regionene i
sør i løpet av de neste ukene. Et
menneskelig helvete utspiller seg
på Afrikas Horn. Hvis ikke vi
handler raskt, kan det hende vi
ennå ikke har sett det verste.
Somalia, et land preget av kaos
og krig, er i tillegg et av verdens
vanskeligste land å drive nødhjelp i. Flyktninghjelpen er en av
få organisasjoner som jobber i
Mogadishu og omegn, samt i de

Akkurat nå
dreier alt seg
om én ting i
Somalia: Å redde liv.

hardest rammede områdene i sør.
Hjelpearbeidere må ofte navigere
i svært urolige og voldsutsatte
områder for å få hjelpen fram. I
tillegg er hjelpearbeidere i seg
selv blitt et mål for kidnappinger
og vold. På grunn av den vanskelige sikkerhetssituasjonen kan
det være hungersnød i flere områder enn vi kjenner til i dag.

lag 1500 mennesker ankommer
daglig verdens største flyktningleir, Dadaab i Kenya. Leiren, som
ble bygget i 1991 for å huse 90
000 flyktninger, flommer nå
over av mer enn 440 000 mennesker og er på bristepunktet. De
nyankomne er ofte sterkt underernærte. For mange er det allerede for seint. De dør i leirene.

KRIG OG SULT driver stadig flere

VI MÅ FORBEREDE oss på flere,
massive naturkatastrofer i åra
som kommer. Klimaendringene
rammer Afrika rått. Ekspertene
spår hyppigere og mer alvorlige
tørke- og flomperioder. Derfor
må verdenssamfunnet bli flinkere til å handle forebyggende. Og
til å mobilisere tidligere. For når
kriser av slike dimensjoner som
hungersnøden på Afrikas Horn
rammer, teller hvert minutt. Og
hver krone.

på flukt. Ifølge FNs høykommissær for flyktninger har 100 000
mennesker tatt seg til hovedstaden Mogadishu den siste tiden,
på jakt etter mat og vann. Nå ankommer om lag 1000 utsultede
mennesker Mogadishu daglig,
mens kamper har flammet opp i
byens gater.
DE SOM ORKER å ta seg lenger,

strømmer nå over grensene. Om

En trussel mot rettsstaten?
Bjørn Nistad
Doktor i russisk historie

RETTSSTATEN: I tilknytning til

etterforskningen mot den terrorsiktede Anders Behring Breivik
har politiet innkalt den innvandrings- og muslimfiendtlige bloggeren Fjordman til harde avhør,
ransaket hans bolig og beslaglagt
hans bøker og pc. Dette er skremmende.
Om det i avhør av Breivik eller
på annen måte var framkommet
opplysninger som kunne tyde på
at Fjordman faktisk hadde vært in-

volvert i Breiviks terror, hadde det
selvsagt vært legitimt å avhøre
ham. Alt tyder imidlertid på at
Fjordman bare har vært en ideologisk inspirator for Breivik.
Å GJØRE FJORDMAN ansvarlig

for Breiviks terror blir like urimelig som å gjøre rockemusikere som
i sine tekster hyller kirkebrenning,
ansvarlige for at noen faktisk tenner på en kirke – eller å gi dyrevernsaktivister skylden for angrep
på pelsdyrfarmer.
Om deres mulige rolle som inspirator for voldelige ekstremister
eller andre som begår ulovligheter,

skal være nok til å utsette personer
for politiavhør, vil mange samfunnsborgere kunne gå en usikker
framtid i møte. En person kan ha
skrevet innvandringskritiske leserinnlegg, en annen kan ha offentliggjort grufulle bilder av pelsdyroppdrett på sin hjemmeside.
SKAL SLIKE mennesker risikere å

bli innkalt til politiavhør fordi en
eller annen gærning som skyter på
et asylmottak, tenner på en pelsdyrfarm eller liknende, har brukt
deres tanker til å begrunne sine
handlinger? For eksempel ved å sitere dem i et manifest?

I så fall vil mange sikkert kvie
seg for å delta i samfunnsdebatten,
eller i hvert fall for å behandle temaer som kan tiltrekke seg ekstremister.
DET ER forståelig at det i sjokket

etter Breiviks terror oppstår et
ønske om å ta i bruk nær sagt alle
midler for å avdekke flest mulig sider ved disse fryktelige hendelsene, ikke minst om Breivik kan ha
hatt medhjelpere. Nettopp i en
slik situasjon er det imidlertid viktig å holde hodet kaldt. Vi må ikke
la sjokk og sinne få avskaffe sentrale sider av rettsstaten.

