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Det er ikke alltid ledervalg til et 
opposisjonsparti i utlandet er like 
interessant for folk i Norge. Men 
Jeremy Corbyns inntog i kampen om 
å bli den neste lederen av Labour i 
Storbritannia er heller ingen vanlig 
sak. 

Corbyns kandidatur ble opprinnelig 
fremstilt av motstandere som et PR-
stunt fra venstrefløyen i partiet uten 
særlig støtte. Nå leder den 66 år gamle 
sosialisten på meningsmålingene og er 
en seriøs utfordrer til ledervervet i 
partiet, som tidligere i år ble dømt til 
enda fire år på opposisjonsbenken.

Corbyns uventede topprangering på 
de siste meningsmålingene har åpen-
bart alarmert konservative krefter og 
«Blairites» i Labour – såpass at en 
gruppe parlamentsmedlemmer nylig 
appellerte til partiets medlemmer om 
å stemme for en hvilken som helst 
annen kandidat (mindre venstreorien-
terte) – Yvette Cooper, Liz Kendall 
eller Andy Burnham.

Corbyn er en kjent skikkelse i arbei-
derbevegelsen, med mangeårig erfa-
ring som tidligere fagforeningstillits-
valgt, lokal folkevalgt i London og 
parlamentsmedlem for Islington siden 
1983. Selv om han har vært parla-
mentsmedlem i over tretti år, har han 
aldri hatt en ministerpost. Tilhengere 
beskriver det som et hederstegn og sier 
at det er mye grunnet hans urokkelige 
plass på partiets venstreside og hans 
ubøyelig tilslutning til sosialistiske 
prinsipper.

Eddie Whyte

Jeremy Corbyn
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Det er på tide å si 
det høyt: Kjøtt er 
kun en vanesak, og 
vi kan leve sunnere, 
friskere og mer miljøvennlig 
uten.

Tanja Kalchenko
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Lag et barn i dag!
Henriette Thommessen

Kampen mot NRK-tilværelsen
Reidar Spigseth

Kjøttavgift for bedre folkehelse
Tanja Kalchenko 

Hvor fritt er fritt skolevalg?
Johannes Øvereng 

Skitten partilederkamp i Labour 
Eddie Whyte

SPILLET OM MUNCH: Omtrent ved dette treskuret ved siden av operaen i Bjørvika skal det nye Munch-museet «Lambda» bygges. Bildet  er fra 2013.  FOTO: HEIKO JUNGE/NTB SCANPIX

Bakgrunnen for undertegnedes kro-
nikk «Falskspillet om Munch» 8. juli, 
er flere års kritikk av Lambda og av 
den politiske prosess, fremlagt av en 
gruppe arkitekter, jurister, kunsthis-
torikere, museumsfolk og forskere fra 
humaniora og naturvitenskap. Også 
tidligere Høyre-politikere og en rekke 
av landets beste kunstnere har sluttet 
seg til protesten mot Munch-museet 
til Bjørvika.

Kronikken og den tilhørende artikkel 
gir ingen fullstendig historie, men 
inneholder de avgjørende sider av 
saken som aktørene nå feier under 
teppet. Alle fakta er dokumentert, i 

offentlige saksakter og byrådspoliti-
kernes egne uttalelser. Materialet har 
dels vært fremlagt i avisartikler og 
dels i tre publikasjoner: «Munch på 
Tøyen!» (2011), «Lambdas svakheter» 
(2014) og «Munch-museet som tra-
gedie» (2015). Alt ble i sin tid over-
sendt byrådet og bystyret direkte.

Saken er at det aldri er kommet noen 
respons fra byrådet eller deres par-
tier. Byrådet har vært invitert til bok-
lansering og paneldeltakelse, men har 
aldri møtt. Gjennomføringen av 
Lambda i Bjørvika synes å være helt 
avhengig av at motforestillinger ikke 
eksisterer.

Offentlig debatt bør holdes i en 
saklig og skikkelig tone. Man skal ta 
ballen, ikke mannen. Men fotballme-
taforen er falsk, den fritar mannen 
bak ballen. Tausheten fra aktørene 
har etter hvert ført til en viss utålmo-
dighet, og invitasjonene til dialog har 

gradvis endret seg i skjerpende ret-
ning. Det lar seg riktignok ikke gjøre 
å bruke ordet «løgn», selv om det 
lyves, uten å bli refusert av en 
ansvarlig redaksjon, men påvisning av 
«tallmanipulasjoner» og «juks» har 
vært akseptert i debattens løp. Den 
slags vil de færreste adressater ha sit-
tende på seg, spesielt særlig hvis de 
som folkevalgte har påtatt seg rollen 
som forvaltere av offentlighetens 
midler og interesser med en uangri-
pelig grad av integritet. Normalt vil 
de da rykke ut med en plausibel kor-
reksjon eller presisering som tilfreds-
stiller kritikerne. Den fortsatte 
mangel på respons har imidlertid 
gjort karakteristikker som «selvvalgt 
døvhet» og «simulert autisme» beret-
tiget. Til slutt måtte man bare kalle 
en spade en spade, navngi spillerne og 
påpeke at det foreligger «svindel» og 
«falskspill». Selv ikke det har beveget 
adressatene til respons.

MUNCH-MUSEET: Korrupsjon er ikke bare å stikke penger i egen lomme, men å gi fordeler under dekke av vikarierende motiver.
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Barn skal ses, høres og forstås  
– hele tiden, og kos trumfer disiplin 
og grensesetting. Denne over-
omsorgen kan være farlig.

Henriette Sandven for NRK Ytring
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Mina Gerhardsen skriver den 24. juli 
at de som påpeker at cannabis er 
mindre skadelig enn alkohol, bygger 
på en britisk forskergruppe under 
ledelse av professor David Nutt. Hun 
påstår at gruppa fant at alkohol gir 
større skader bare fordi flere bruker 
det. Det viser at hun umulig kan ha 
lest den studien hun omtaler.

Men det er langt fra bare Nutts for-
skergruppe som er kommet til at 
alkohol er mer ska-
delig. Vi så det samme 
i en rapport fra det 
franske folkehelsein-
stituttet i 1998, en 
studie av nederlandske 
fagfolk i 2010 og av 
britiske fagfolk i 2012. 
I år kom en studie 
basert på vurderingene til 40 
eksperter i EU-landene, på ny med 
samme konklusjon. Studiene er publi-
sert i forskningstidsskrifter av høy 
kvalitet. Alle er enige om at alkohol 
ikke er litt, men mye farligere enn 
cannabis.

Det betyr ikke nødvendigvis at 
stoffet bør legaliseres. Da cannabis og 
andre rusmidler kom til Norge for ca. 

50 år siden, virket det fornuftig å si at 
vi har ett legalt rusmiddel og trenger 
ikke flere. Problemet er at når tiden 
går, blir det mer og mer naturlig å 
følge det allmenne juridiske prin-
sippet: Det som er likt skal behandles 
likt og det som er verst skal behandles 

strengest.

Samtidig som Gerhardsen 
blottstiller sin egen kunn-
skapsmangel, mener hun at 
kunnskap er avgjørende i 
cannabisdebatten. Det har 
hun trolig rett i, men det er 
tvilsomt om økte kunn-

skaper tjener hennes sak. I dag er opi-
nionen i Norge mot liberalisering av 
cannabis. Men kunnskap spres på 
Internett og den internasjonale utvik-
lingen er åpenbar. Med liberalisering 
i mange land og full legalisering i 
stadig flere amerikanske delstater, 
virker det lite trolig at vi i lengden kan 
fortsette å jakte på cannabis med 
store ressurser i politi og rettsvesen.

Alkohol er mye farligere

Verden har et utslipp av klimagasser 
som kan få katastrofale følger for 
kommende generasjoner. Verdens 
ledere later som om det er nærmest 
umulig å minske disse utslippene til 
et forsvarlig nivå. Den norske regje-
ring oppnevnte for 10 år 
siden det såkalte «lav-
ut s l ipp sut va l ge t». 
Dette utvalget la fram 
klare tiltak som ville 
senket norske utslipp 
med 70 prosent. I dags-
avisen 18. juli minner 
utvalgets leder Jørgen 
Randers om dette. Han 
minner også om at dette 
kun vil koste 10 milliarder, det vil si 
2.000 kroner per nordmann per år. 
Det er altså gått nesten 10 år siden 
dette resultatet ble lagt fram og ingen 
regjeringer siden det har brydd seg om 
utvalgets anbefalinger. Hvordan er 
dette mulig? Jeg blir så utrolig frus-
trert og fortvilet! Er politikerne redd 
for ikke å bli gjenvalgt hvis de bruker 
10 milliarder per år på å redde kli-
maet? Hvorfor reiser ikke hele Norges 

befolkning seg og forlanger tiltakene 
satt i verk? Eller er virkelig Norges 
befolkning så hjernedøde at de ikke 
ønsker å bruke 2.000 kroner per år for 
en bedre framtid for sine barn og bar-
nebarn? En gjennomsnittlig bil koster 
50-100.000 kroner i året å holde i 
drift.

Disse tankene har tumlet rundt i 
hodet mitt nesten døgnet rundt siden 
jeg leste artikkelen forrige lørdag. Jeg 
nekter å tro at dette er virkeligheten 

og jeg føler meg utrolig liten 
og maktesløs. Den forrige 
regjeringen kaltes rødgrønn. 
Den nåværende sier de har 
ambisiøse klimamål. Men 
det betyr ingenting i praksis. 
Det verste er at jeg tror 
Norge ville ende opp med 
økonomisk gevinst ved å 
gjennomføre lavutslippsut-
valgets foreslåtte tiltak. Vi 

ville framstå som et utrolig godt 
eksempel for resten av verden. 
Gjennomføringen av tiltakene for 
lavere utslipp ville gi oss en kompe-
tanse som antakelig ville bli sterkt 
etterspurt i store deler av verden 
etterpå.

Erna: Vær så snill å lytt til Randers 
ellers får du meg på helsebudsjettet 
som psykiatrisk pasient!

Virkeligheten er verre
DEBATT
HANS OLAV 
HAUGLUND
Samfunnsborger

DEBATT
HANS OLAV 
FEKJÆR
Psykiater, spesialist på rusfeltet

SPILLET OM MUNCH: Omtrent ved dette treskuret ved siden av operaen i Bjørvika skal det nye Munch-museet «Lambda» bygges. Bildet  er fra 2013.  FOTO: HEIKO JUNGE/NTB SCANPIX

MUNCH-MUSEET: Korrupsjon er ikke bare å stikke penger i egen lomme, men å gi fordeler under dekke av vikarierende motiver.

Falskspillet om Munch vedgått

Bare en kort repetisjon: Korrupsjon 
er ikke bare å stikke penger i egen 
lomme, men å gi fordeler til uvedkom-
mende under dekke av vikarierende 
motiver. Et fornyet Munch-museum 
kunne stått klart for mange år siden, 
med et moderne, funksjonelt, driftsø-
konomisk og publikumsvennlig tilbygg 
til normal pris – dersom 
byrådet ikke hadde 
sabotert bystyrets 
enstemmige vedtak av  
7. desember 2005 med et 
kupp på bakrommet. 
Med Venstre i spissen, 
fulgt av Høyre og 
Kristelig Folkeparti, er 
flyttingen til Bjørvika en 
stråmannsaksjon diktert av utbygge-
rens økonomiske interesser: HAV 
Eiendom AS ønsker prestisjebygg i sitt 
område for å øke fortjenesten på tom-
tesalg og prosjekter. Og resultatet av 
prosessen er en blåkopi av gårsdagens 
spanske trendarkitektur, et dusinkon-

sept uegnet som museum, en typisk 
konflikt mellom design og funksjon, et 
ressurssløseri til absurd høy byggepris 
og driftsomkostninger. Dette har lenge 
vært påvist for politikerne, uten at en 
realitetsvurdering av prosjektet og 
lokaliseringen har funnet sted. 
Saksbehandlingen har vært et taktisk 

spill, med utmattelse-
staktikk som erstat-
ning for argumentasjon 
og satsing utad på 
offentlighetens kort-
t i d s h u k o m m e l s e . 
Vedtaket mangler legi-
timitet.

Byrådet har aldri 
påvist feil i våre fremstillinger. Dets 
taushet i alle år må skyldes stilltiende 
aksept: Det jukses bevisst, med selv-
bestaltet dispensasjon fra alle heder-
lighetskrav. Slik kan ikke byen styres. 
Byrådet må gå og Lambda stanses.

Det jukses 
bevisst, med 

selvbestaltet dispen-
sasjon fra alle heder-
lighetskrav.

Alle er 
enige om at 

alkohol ikke er litt, 
men mye farligere 
enn cannabis.

MINDRE FARLIG: Hans Olav Fekjær 
mener cannabis er langt mindre farlig 
enn alkohol.  FOTO: NTB SCANPIX

Den nåvæ-
rende sier 

de har ambisiøse 
klimamål. Men det 
betyr ingenting i 
praksis.


