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Jeg tror det internasjonale samfunnet 
står overfor en trussel som det har alle 
muligheter til å bekjempe om det virke-
lig vil, skriver kronikkforfatteren.  
FOTO: MAGNUS KNUTSEN BJØRKE

Døden’-effekten til de nye nihilistene og 
til en type ideologisk arbeid, tekstuelt 
og spirituelt, som på den andre siden vil 
være nok til å avverge tilbakevendingen 
eller ankomsten av spøkelser, at dette 
først og fremst må være muslimenes eget 
verk.

Et vakkert rop
Jeg kjenner motforestillingene.

Jeg hører de godtroende rope at det å 
be gode borgere om å ta avstand fra kri-
minelle handlinger de ikke har begått, er 
å anta at de er skyldige og dermed å stig-
matisere dem.

Men nei.
For dette «ikke i vårt navn» som vi for-

venter av våre muslimske medborgere, er 
det samme som det til israelerne som for 
15 år siden tok avstand til sin regjerings 
politikk på Vestbredden.

Det er det til de folkemengdene av ame-
rikanere som i 2003 motsatte seg den ab-
surde Irakkrigen.

Det er ropet, mer nylig, fra alle de bri-
tene, sterkt troende eller bare ganske 
enkelt lesere av Koranen, som tok på seg 
å spre budskapet om et annet islam – 
mildt, barmhjertig, tiltrukket av toleran-
se og fred – et annet enn det islam som 
man knivstikker tilfeldige forbipasseren-
de i navnet til.

Det er et vakkert rop.
Det er en vakker handling.

Må overvåke mistenkte
Men det er først og fremst en enkel hand-
ling, en del av en god krig, som handler 
om å isolere fienden, å kutte bånd og for-
hindre at han fortsetter å ha det som fis-
ken i vannet i et samfunn som han i virke-
ligheten er en skam for. 

For den som sier krig sier også nødven-

digvis identifikasjon, marginalisering 
og, hvis mulig, nøytralisering av denne 
gruppen motstandere som opererer på 
nasjonal jord. Det er dette Churchill gjør, 
når han samtidig som Storbritannia går 
inn i andre verdenskrig, fengsler mer enn 
2000 mennesker, noen svært nære, som 
hans egen fetter Geo Pitt-Rivers som var 
nummer to i det engelske fascistiske par-
tiet, som ble ansett som indre fiender.

Og, alt tatt i betraktning, er dette vi må 
innse ved å forby for eksempel hatpredi-
kanter, ved å overvåke de tusenvis som 
befinner seg i kategorien ’S’ det vil si at de 
er mistenkt for å være islamister, eller ved 
å overbevise de amerikanske sosiale me-
diene om at man ikke kan tillate at opp-
fordringer til selvmordsaksjoner vokser 
frem i skyggen av det First Amendment i 
den amerikanske grunnloven.

Det er en ømtålig handling. 
Den vil alltid balansere på grensen til 

lovgivning for en unntakstilstand.
Og derfor er det samtidig viktig ikke å 

gi etter for det som angår retten og plik-
ten til gjestfrihet som er mer nødvendig 
enn noensinne, i møtet med strømmen 
av syriske flyktninger som flykter, nett-
opp fra den fascislamistiske terroren.

Å fortsette å ta imot disse flyktningene, 
samtidig som vi fanger opp og uskadelig-
gjør flest mulig av de cellene som er klare 
til å drepe. 

Å åpne armene enda videre opp for 
dem som flykter fra IS, samtidig som vi er 
nådeløse overfor dem som vil utnytte vår 
lojalitet overfor våre prinsipper til å infil-
trere og utføre sine forbrytelser. 

Dette er ikke motstridende.

Vi kan bekjempe IS
For det første er dette den eneste måten 
ikke å gi fienden den seieren de forventer, 
og som ville innebære å oppgi den åpne, 
rause måten vi lever sammen på, og som 
preger våre demokratier.

Og, jeg gjentar, det er den nødvendige 
prosessen i enhver rettferdig krig som 

handler om å splitte, splitte på nytt, alltid 
splitte – og på den måten vise det store 
flertallet av muslimer i Frankrike at de 
ikke bare er våre allierte, men våre bor-
gerbrødre.

Og så det viktigste.
Den ekte kilden til denne styrtsjøen av 

grusomhet.
Denne islamske staten som okkuperer 

en god tredjedel av Syria og Irak og som 
tilbyr fremtidens Bataclan-bombere ba-
ser, kommandosentrene, voldsopplæring 
og treningsleirer, uten disse ville ingen-
ting vært mulig. 

I forrige uke var jeg i Sinjar der Pesh-
merga sammen med den internasjonale 
koalisjonen har vunnet en avgjørende 
seier. Siden juli har jeg i forbindelse med 
en dokumentarfilm om den kampen som 
kurderne for tiden er alene om å kjempe 
på bakken, samlet bilder fra andre slag 
da antatte eksperter hevdet at man måtte 
stille hundre tusener soldater til kamp 
på bakken for å forhindre at den etniske 
rensingen fortsatte, selv om det da tiden 
var inne, viste seg å holde med en hånd-
full spesialstyrker og luftangrep, er jeg 
overbevist om at IS’ horder er mye modi-
gere når det handler om å blåse hjernen 
ut av unge, forsvarsløse parisere enn når 
de må ta kampen opp mot frihetens ekte 
soldater – og jeg tror derfor at det interna-
sjonale samfunnet står overfor en trussel 
som det har alle muligheter til å bekjem-
pe om det virkelig vil.

Så hvorfor blir det ikke gjort?
Hvorfor er hjelpen til våre allierte, kur-

derne, så begrenset? 
Og hva er denne merkelige krigen som 

Baracks USA for tiden ikke vil vinne?
Jeg vet ikke.
Men jeg vet at løsningen finnes.
Og at alternativet er åpenbart: no boots 

on their ground betyr more blood on our 
ground.

 
Teksten er oversatt til norsk  
av Kristin Skare Orgeret. 

m Ingen føtter på deres 
bakke betyr mer blod 

på vår

Lambda truer  
økonomien  
til Munch-museet
Forholdet mellom bruttoareal 
(BTA) og funksjonsareal (FUA) 
for det nye Munch-museet 
(Lambda) er 1,91. Tilsvarende 
tall for det nye Nasjonalmu-
seet er 1,47. Med samme høye 
utnyttingsgrad som Nasjonal-
museet kunne Lambdas brut-
toareal vært redusert med 4 
525 kvm, fra 25.662 til 21.137, 
tilsvarende rundt tre etasjer i 
Lambda.

Lambdas bruttoareal sies å 
være særlig høyt på grunn av 
den luftige og arealkrevende 
ytterveggkonstruksjonen. Om 
ytterveggkonstruksjonen hol-
des utenfor, og utnyttingsgra-
den i stedet beregnes ut fra 
bruksareal (BRA), blir utnyt-
tingsgraden 1,98 for Lambda 
og 1,40 for Nasjonalmuseet. 
Med samme utnyttingsgrad 
som Nasjonalmuseet kunne 
Lambdas bruksareal vært re-
dusert med 7732 kvm, fra 26.587 
til 18.825, tilsvarende rundt 
fem etasjer i Lambda. 

Disse overflødige arealene 
i Lambda betyr også unødig 
høye bygningsmessige drifts-
kostnader sammenlignet med 
Nasjonalmuseet. Med de opp-
lysninger som foreligger i dag, 
blir den årlige husleien (inklu-
sive forvaltning, drift og vedli-
kehold) rundt 11.900 kroner pr. 
kvadratmeter netto funksjons-
areal for Munch-museet mot 
bare rundt 6400 kroner for 
Nasjonalmuseet, begge tall i 
2015-kroner. Munch-museet får 
nesten dobbelt så stor husleie 
som Nasjonalmuseet i forhold 
til deres nytteareal. 

Lambdas tårnløsning påtvin-
ger museet urasjonelle løsnin-
ger. Eksempelvis får de 16 plan-
lagte rulletrappene gjennom 
Lambdas 12 etasjer en kapasi-
tet til å frakte 50.000 mennes-
ker i timen, for et beregnet 
normalbesøk på 2000 pr. dag. 
Det er neppe en økonomisk 
gunstig løsning. 

De lange vertikale transpor-
ter gjør forflytning av kunst, 
varer, ansatte og publikum 
både langsommere, lengre og 
mindre oversiktlig enn i en 
lav bygning som Nasjonalmu-
seet, med unødvendig stort 
personalbehov og ubekvem-
me forhold for publikum som 
resultat. 

Bygningens uhensiktsmes-
sighet blir en økonomisk trus-
sel mot finansieringen av den 
museale driften. 

Dag Solhjell 
kunstsosiolog,  
dr. philos 

Kort sagt


