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FNs høykommissær for 
flyktninger anklager Norge 
for å bryte flyktningkonven-
sjonen ved ikke å realitetsbe-
handle enkelte asylsøknader. 
Denne kritikken bør våre 
myndigheter ta med knusen-
de ro. At et land bryter 
flyktningkonvensjonen og 
lignende erklæringer får ikke 
andre konsekvenser enn at 
andre land fristes til å gjøre 
det samme, slik at asylinsti-
tuttet vil kunne bryte 
sammen. I en situasjon der 
Europa holder på å drukne i 
flyktninger, 
asylsøkere og 
immigranter, 
vil det bare 
være en 
fordel.

I 
debatter 
om asyl og 
innvandring 
hevdes det 
ofte at 
internasjonale 
avtaler tvinger oss 
til å ta imot asylsø-
kere og flyktninger. Det 
stemmer ikke. Vi kunne latt 
være å ta imot en eneste 
asylsøker uten at det fikk 
noen konsekvenser for oss.

Nesten alle stater har under-
tegnet diverse erklæringer 
om menneskerettigheter og 
flyktningers rett til å søke 
asyl, men mange land fører 
likevel en svært restriktiv 
asyl- og flyktningpolitikk. 
Japan tar i praksis ikke imot 
asylsøkere, Australia sender 
asylsøkere til øyer i Stilleha-
vet, og Finland førte inntil 
nylig en streng asylpolitikk 
som provoserte menneskeret-
tighetsaktivister. Hverken 
Japan, Australia eller Finland 
har av den grunn blitt kastet 
ut av FN, truet med økono-

miske sanksjoner eller 
lignende. Dette viser at 
konvensjonene om flyktnin-
gers angivelige rettigheter 
ikke er noe annet enn moral-
ske oppfordringer til statene 
om å føre en human asylpoli-
tikk. Om statene ikke velger å 
etterleve «ånden» i disse 
konvensjonene, får det ingen 
konsekvenser for dem. 
Konvensjonene om flyktnin-
gers rettigheter er altså ikke 
noe annet enn det Mao i sin 
tid hånlig betegnet som 
«papirtigre».

Det er statene, og ikke 
asylsøkerne, FNs flyktning-
konvensjon og lignende 
konvensjoner i realiteten 
beskytter. Det disse konven-

sjonene sier, er at 
enhver har rett 

til å søke 
asyl, og at 

stat A 
derfor 
ikke har 
rett til å 
straffe stat 

B om stat B 
gir asyl til 

personer som 
har flyktet fra 

stat A – ikke at 
folk som har flyktet 

fra stat A, har krav på asyl i 
stat B eller andre stater. Til 
tross for at menneskerettig-
hetsaktivister forsøker å gi 
inntrykk av det motsatte, er 
det opp til myndighetene i det 
enkelte land å bestemme 
hvem de vil gi opphold til.

Vår asylpolitikk skal bestem-
mes av folkevalgte norske 
politikere eller av folket ved 
folkeavstemning, ikke av 
internasjonale konvensjoner 
som ble utarbeidet mange tiår 
før dagens folkevandring 
satte inn, av FN og andre 
overnasjonale organisasjoner 
og domstoler ingen har valgt.

Bjørn Nistad,
doktor i russisk historie

bjorndni@gmail.com
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I Henrik Ibsens «Et rimbrev» 
fra 1875 forekommer disse 
linjer i innledningen:
Kræv ikke, ven, at jeg skal

gåden klare;
jeg spørger helst; mit kald er

ej at svare.
Altså helst og ikke «kun» 

som fastgrodd feilsitering
vil ha det til. Til og med av 
Tommy Sørbø (16. januar) 
som ellers er verd å lese. 
Men det står vel ikke i 
menneskelig makt å befri
Ibsen fra dette «visdomskor-
net». Siste linje i diktet er for 
øvrig også kjent nok – 
uten «forbedring»: «Jeg tror 
vi sejler med et lig i lasten». 
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I et innlegg i Klassekampen 
12. januar, etterlyser Einar 
Ådland Kommunikasjonsfo-
reningens engasjement i 
forbindelse med justisminis-
ter Anders Anundsens video 
og samferdselsminister Ketil 
Solvik-Olsens fjerning av 
ekspedisjonssjef Anne Marie 
Storli.

I den første saken var 
Kommunikasjonsforeningen 
raskt ute med kritikk. 
«Justis- og beredskapsminis-
ter Anders Anundsen burde 
forstå at det er uakseptabelt 
å bruke forvaltningens 

ressurser på denne måten, 
spesielt i en valgkamp. Dette 
fremstår som politisk 
reklame utgitt av et departe-
ment og det svekker kom-
munikasjonsfagets tillit.», 
skrev undertegnede i et 
innlegg på aftenposten.no 
25. august i fjor.

Som Ådland skriver, skal 
Kommunikasjonsforeningen 
«styrke kommunikasjonsfa-
get og fremme profesjonell 
og etisk forsvarlig kommuni-
kasjon». Derfor mente vi 
også at det var riktig å gå ut 
og kritisere Anundsen-video-
en. Men Kommunikasjonsfo-
reningen er en faglig interes-
seforening og ikke en 
fagforening. Derfor har vi til 
nå holdt oss unna debatten 
om Storli-saken, som i 

overveiende grad har 
handlet om hennes ansettel-
sesforhold.

Frp-statsrådenes fremtreden 
i disse to sakene aktualiserer 
likevel debatten om hvorvidt 
man skal holde fast ved den 
norske tradisjonen om et 
skille mellom forvaltning og 
politikk, eller åpne for 
politisk ansatte kommunika-
sjonsrådgivere. Dette er en 
pågående debatt i Kommuni-
kasjonsforeningen. Disse to 
sakene viser at det handler 
vel så mye om politikernes 
evne til å forstå grensene 
som embetsverkets.

Therese Manus, 
daglig leder,  

Kommunikasjonsforeningen
 therese@kommunikasjon.no
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I debatten om Munch-muse-
et har valg av bygningstype 
– et usexy, men prekært tema 
– hatt liten plass. For infor-
merte fagfolk er dette 
avgjørende for stabilt 
inneklima, samlingenes 
bevaring, driftsøkonomi, 
sikkerhet og publikumshen-
syn.

En kompakt kube med et 
minimum av vinduer er bra 
(1). Det ressursvennlige og 
energisparende prinsipp er å 
eksponere minst mulig av 
husets overflate utad, det vil 
si en horisontal modell med 
mye overflate mot bakken 
(2). Best er hel eller delvis 
nedgraving (3). Museet for 
moderne kunst i Brussel 
ligger under terreng, i spiral 
med en lyssjakt i midten og 
fontene nederst som reflek-
terer dagslys inn i utstillin-
gene. Snøhetta tegner for 
tiden et underjordisk tilbygg 
til det danske Ordrupgaard-
museet. Det populære 
Louisiana ved København 
har som kjent utstillingsom-
rådene under bakken, 
forbundet via klimasluser til 
glasskorridorer gjennom et 
parklandskap med skulptu-
rer.

Fordelene er like velkjente 
som innlysende. I et lavt 
horisontalt bygg, helt eller 
delvis nedgravd, vil behovet 
for dyre klimaanlegg 
reduseres, stabilitet sikres 
og driftsutgiftene senkes, 

altså passivhusets hovedpo-
eng: Energi blir stadig 
dyrere, og drift er den mest 
sårbare post på kulturbud-
sjettene. Få og store gulvfla-
ter gir også optimal fleksibi-
litet: Publikum kan vandre 
fritt rundt. Seksjoner kan 
lett avskjermes ved skifte i 
utstillinger. Minimal plass 
går med til trapper og 
transportområder. Logistikk 
og sikkerhet i nødstilfeller 
ivaretas ved enkle fluktveier 
til terreng.

De obligatoriske kravene 
til klimastabilitet på defi-
nerte nivåer gjelder bare 
utstillinger, magasiner og 
konserveringsatelierer. 
Kontorer, bibliotek, butikk, 
kafé og så videre har vanlige 
krav og kan stables i høyden 
som blikkfang, hvis ønske-
lig. Frihet til dette får man 
bare på en egnet tomt.

Et vertikalt bygg (4) er den 
motsatte ytterlighet. Maksi-
mal overflate til volum 
krever kostbare overflatebe-
legg og klimaanlegg som må 
passes, fornyes og tar plass. 
Logistikk og formidling 
kompliseres ved arealer 
bundet i mindre enheter, 
som også krever større 
vaktstab. Trappeområder gir 
ineffektiv arealutnyttelse, 
det må bygges større og 
dyrere enn nødvendig. 
Høybygg gir bunnscore på 
energiøkonomi, driftssikker-
het og museumsfaglige krav, 
og er en potensiell katastrofe 
i nødstilfeller. Det dårligste 
utgangspunkt er å bli 
tvunget i været av en begren-
set tomt. Lambda-konseptet 
på Paulsenkaia er et klassisk 

eksempel på konflikt mellom 
design og funksjon, og 
grunnforholdene gjør 
prosjektet parodisk fra 
starten av.

Dette er ikke noe nytt. 
Allerede i 2005 innså byråds-
leder Erling Lae (H) at 
bygging i Bjørvika «vil bli 
uendelig mye dyrere enn på 
Tøyen». Selvsagt fikk han 
rett. Et moderne, funksjo-
nelt, publikumsvennlig og 
driftsøkonomisk bygg i en 
planlagt kulturpark kunne 
stått ferdig for lengst til en 
brøkdel av Lambdas pris, 
hvis ikke HAV Eiendom via 
Venstre hadde intrigert på 
bakrommet og torpedert 
bystyrets enstemmige 
vedtak av 2005 om Tøyen.

Prosessen har siden gått 
med åpenlys juks og faktav-
egring. I søknaden om 
statsstøtte i 2014 satte 
byrådet ny rekord i absurdi-
tet: Lambda betegnes som 
«samme modell som Louisia-
na-museet», altså den stikk 
motsatte modell. Også Tate 
Modern (et horisontalbygg) 
og Centre Pompidou (med en 
fast kunstsamling i to 
etasjer) er «det samme». 
Prosjektets håpløshet må ha 
fått H/V-byrådet til å håpe på 
blank uvitenhet i regjering, 
storting og offentlighet.

Mot forrige regimes grums 
på bakrommet har Raymond 
Johansen lovet åpenhet. 
Hvis Ap og MDG vil ha 
Lambda må de forklare 
hvorfor. Byen venter.

Erling S. Skaug, 
professor emeritus ved  

Universitetet i Oslo
esskaug@online.no
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