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LEDER

•

AKTUELT

Europa slipper heller ikke unna. Bulgaria, Latvia, Litauen, Romania og
Portugal er landene med flest syke. Tuberkulosen i Europa rammer
noen grupper hardere enn andre. Mest utsatt er innsatte i fengsler,
migranter, sprøytebrukere og hiv-pasienter.
Selv om de to krisene ytre sett er forskjellige, har de minst ett gjennomgripende fellestrekk. De rammer svake grupper hardest. Tuberkulose
er mest utbredt i lav- og mellominntektsland, der forekomsten i slumområder kan være ekstremt høy.
Også den politiske og økonomiske krisen i Europa er verst for de dårligst stilte. Arbeidsledigheten etter finanskrisen er ett eksempel. Den
etterfølgende innstrammingspolitikken et annet. Sosiale og økonomiske forskjeller er noe av forklaringen på Brexit.
Siden begge krisene er menneskeskapte, burde vi vel også være bedre
rustet til å avhjelpe konsekvensene og på sikt – avskaffe dem. Et første
steg er at vi bedre forstår det som skjer og hvorfor. Derfor er den grunnleggende forskningen både i medisin og samfunnsfag – på UiO og
andre steder – viktig for å oppnå en mer stabil og mindre livstruende
utvikling for alle.

Trine Nickelsen
ansvarlig redaktør

ILLUSTRASJON: ANNICA THOMSSON

Denne utgaven av Apollon tar opp to forskjellige kriser. Den ene krisen
er nær og kjent. Den dreier seg om økonomi og politikk i EU, om ettervirkningene av finanskrisen og konsekvensene av den europeiske
gjeldskrisen med velferdskutt, innstramninger og arbeidsløshet. Krisen
kommer også til uttrykk i hvordan de europeiske landene reagerer på
globaliseringen, på økt konkurranse fra Kina og på økt tilstrømning av
innvandrere og flyktninger. Den europeiske krisen preges av motsetninger og indre spenninger.

FOTO: YNGVE VOGT

ILLUSTRASJONSFOTO: NADIA FRANTSEN

Men inni er de like

Den andre krisen er mindre kjent og mer global. Den rammer hardt
og brutalt. Den dreier seg om tuberkulose, en av verdens mest forsømte kriser. År etter år ender tuberkulosen opp på listen over glemte
katastrofer. Ingen infeksjoner tar flere menneskeliv. Ti millioner barn
er foreldreløse på grunn av tuberkulose. Motstandsdyktige former av
sykdommen er på frammarsj. Mot disse virker ikke de vanlige medisinene. Bare hver femte pasient med multiresistent tuberkulose får
behandlingen de trenger. Behandlingen er langvarig og smertefull,
og med alvorlige og til dels dødelige bivirkninger. To nye og mindre
giftige medisiner er utviklet de siste årene, men 95 prosent av de syke
har ikke tilgang til de nye medikamentene – som kunne lindre smerten,
forkorte behandlingstiden og redde flere liv.

• Nytt

ULIK PLASSERING: Sjølv om dei nordiske språka har ei lang felles fortid, er det også ein del skilnader i ordstillinga.
FEM SPRÅK: Norsk-somalisk ungdom brukar gjerne fem
ulike språk når dei kommuniserer på sosiale media med
familie og nære vener i Noreg, Senegal og Frankrike.

Blir betre i språk
med sosiale media
Familiar med innvandrarbakgrunn blir betre
i fleire språk med Snapchat, Facebook og
WhatsApp.
Professor Jannis Androutsopoulos og postdoktor Kristin Vold Lexander ved Senter for
fleirspråklegheit på Universitetet i Oslo har
undersøkt samspelet mellom språk og media
hjå fire norske familiar med senegalesisk bakgrunn.
Som døme kan eit barn, som forskarane
kallar «Rama», forhalde seg til fem språk på to
minutt. Rama legg på røyret etter å ha snakka
på språket jolo med bestemora si i Senegal.
Ho får så ein Snapchat-video på norsk frå venene sine. På Messenger får ho ei talemelding
på wolof frå fetteren i Frankrike, samtidig som
ho les godnatt-meldinga frå mora si på fransk
og engelsk. I tillegg lærer ho arabisk på koranskulen. «Rama» vel språk avhengig av om ho
skal uttrykkje seg munnleg eller skriftleg.
Forskarane meiner at dei sosiale media gjer
det mogleg for «Rama» å ta vare på språka
ho har med seg frå heimlandet.=

Djupdykk i nordiske verb
Sjølv om dei fem nordiske språka er i nær slekt, er det også mykje ulikt i korleis
verba blir bruka.
Professor Ida Larsen på Institutt for lingvistikk og nordiske studium studerer korleis
bruken av verb har endra seg i dei nordiske
språka svensk, dansk, norsk, færøysk og
islandsk frå slutten av 1600-talet og fram til
i dag.
Til dømes blir refleksive verb brukte ulikt
i norsk og svensk. Eit refleksivt verb krev
ordet «seg» attåt for å gi meining, slik som

Lærer elevar
kjeldekritikk
Kjeldekritikk vert ein viktig del av den
nye modulen til norgeshistorie.no. Nettstaden er spesielt retta mot lærarar og
elevar i vidaregåande skule.
Den nye modulen «Hvordan blir historie
til?» vert lansert i 2019. Her får elevane
lære korleis dei skal kunne granske, tolke
og vere kritiske til kjelder, peikar Ellen
Cathrine Lund på. Ho er fagleg leiar for
norgeshistorie.no og seniorrådgivar på
Det humanistiske fakultetet ved UiO.=

å vaske seg eller greie seg.
Medan nordmenn seier «I går vasket
maratonløperen seg», seier svenskane «I
går tvättade sig maratonlöparen». Svensk
og norsk har ulik plassering av ordet «seg».
Eit anna eksempel er i det som vert kalla
partikkelkonstruksjonar. Mens svenskane
seier «Skruva på locket», seier danskane
«Skru loget på».=

Dei rike og
største
landa
bestemmer
mest
Landa i EU som har best økonomi og flest
innbyggjarar, har størst gjennomslagskraft
i forhandlingar om klima- og energipolitikk,
peikar Inga Margrete Ydersbond på i avhandlinga si på Institutt for statsvitskap.=

Stor pris til
UiO-forsker
Årets formidlingspris frå
Forskingsrådet gjekk i år til
Bjørn Samset ved CICERO
Senter for klimaforsking.
Bjørn Samset, ein av landets
fremste formidlarar av fysikk
og klimaforsking, har fått årets
formidlingspris frå Forskingsrådet for si evne til å formidle
kompliserte fakta frå klimaforskinga. Han er til dagleg
forskingsdirektør på CICERO
Senter for klimaforsking, ei
uavhengig stifting med tilknyting til Universitetet i Oslo.
Juryen peikar på at Bjørn
Samset er ei uredd og tydeleg
stemme som også meistrar
dei vanskelege debattane der
forsking møter politikk. Samset er tilgjengeleg og når ut
til eit stort publikum og held
også mange føredrag. Han er
dessutan svært oppteken av
å skape interesse for forsking
mellom barn og unge og har
vore juryleiar for Forskingsrådets Nysgjerrigper-konkurranse
for barneskulen.=
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KONGENS GULL: Doktorgradane til
Nadja Sandra Katheder (frå høgre),
Janicke Stensvaag Kaasa, Max Balthasar Grönke og Heidi Grundetjern
blei kåra til årets beste.

FOTO: COLOURBOX

VIA MORSMJØLKA: Nesten alle arter av fuglar og pattedyr på jorda har miljøgifter i seg. Ein doktorgrad
forklarer korleis dyr vert utsette for miljøgifter i utsette fasar av livet. Sjøløver overfører mykje feittbindande
miljøgifter via morsmjølka.

Overfører miljøgifter til avkommet

Feil foto

Alle dyr overfører miljøgifter til avkommet sitt. Mengda varierer mellom artene. No veit
ein forskar kvifor.

I førre utgåva gratulerte Apollon
førsteamanuensis Francesca
Refsum Jensenius på Institutt
for statsvitskap med Nils Klimprisen for forskinga hennar på
val, utvikling og likestillingsspørsmål i India og andre land.
Men fotoet var feil, her er rett
bilete av Jensenius.=

Nokre dyr overfører meir miljøgifter enn
andre til avkommet sitt, viser Daniel James
Hitchcock i avhandlinga si på Institutt for
biovitskap.
Mange av dei miljøgiftige kjemikaliane bind
seg til feitt og protein i organismen.
Hitchcock viser at mengda miljøgifter som
vert overført til neste generasjon, er avhengig av korleis dyret brukar energi i løpet

Feil eigarskap

Eitt døme er amming. Amming krev mykje
energi. Og selar og sjøløver brukar mest
feitt som energikjelde. Eit anna døme er
egglegging hjå sjøfuglar. Dei brukar mykje
energi når dei legg egg. Di større egg,
desto større dosar miljøgifter blir overførte
til neste generasjon.=

Antibiotika rett i blodet
FOTO: COLOURBOX

I nummer 3 skreiv Apollon i saka
om Sharelab at Vaccibody var
eit av dei mest vellykka selskapa
til professor Inger Sandlie. Det
stemmer ikkje heilt; Inger Sandlie, saman med Bjarne Bogen
og Agnete Fredriksen, har funne
opp patentet som danna grunnlaget for å oppretta Vaccibody.
Sandlie har tidlegare fått innovasjonsprisen til UiO og æresprisen frå innovasjonsselskapet
Inven2.=

av livet sitt. Det betyr at eksponeringa for
miljøgifter varierer mykje mellom arter.

– Ting tyder på at antibiotika gitt direkte i blodbana
i mindre grad fører til resistente bakteriar enn antibiotikabehandling gjennom munnen, poengterer Per
Kristian Knudsen, som i avhandlinga si har forska på
antibiotikabruken og førekomsten av resistente tarmbakteriar hjå barn med cystisk fibrose. =

Desse fekk årets gullmedaljar

FOTO: COLOURBOX

Johannes Hov forskar på kva
tarmbakteriar har å seie for sjukdommar. No har han fått ERC
Starting Grant frå EU.=

FOTO:YNGVE VOGT

FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN			

EU satsar på
tarmforskar

UHELDIG START: Ein forskar har undersøkt korleis forhold under svangerskapet kan forklare kvifor somme
barn har større problem enn andre.

Svangerskap og ADHD
Barn av mødrer som har vore deprimerte eller drukke alkohol under svangerskapet,
har større risiko for ADHD.
Forskarane veit likevel ikkje om denne
samanhengen skuldast at barnet har teke
skade av åtferda til mor, eller om det kan
vere andre forklaringar, slik som genetisk
risiko.
Espen Moen Eilertsen har undersøkt
samanhengen ved å tolke data frå Den
norske mor og barn-undersøkinga, som

er ei av verdas største helseundersøkingar
av barn og deira foreldre.
Eilertsen har funne at familiære forhold,
inkludert gener, delvis kan forklare at det er
ein samanheng mellom mors alkoholforbruk og depresjon under svangerskapet
og at barnet får auka risiko for ADHD.=

Psykisk vanskeleg
rusbehandling

Posttraumatisk
stress og smerter

Over halvparten av rusmisbrukarar som
får hjelp gjennom legemiddelassistert
rehabilitering (LAR), har mykje angst,
depresjon og ADHD, viser Eli Kristine
Fiksdal Abel i avhandlinga si på Psykologisk institutt.=

Kvar tiande nordmann med posttraumatisk stress hadde også smerter.
Denne delen er dobbelt så høg som hjå
resten av befolkninga. Det slår Johan
Siqveland fast i avhandlinga si på Institutt for klinisk medisin.=

UiO delte i år ut fire kongelege gullmedaljar til framifrå,
yngre forskarar ved dei fire
største fakulteta.
Nadja Sandra Katheder på Institutt for klinisk medisin fekk
prisen for forskinga si på korleis
kreftceller får tak i nok energi.
Janicke Stensvaag Kaasa ved
Institutt for litteratur, områdestudium og europeiske språk
fekk prisen for arbeidet sitt om
korleis den engelsk-kanadiske
reiselitteraturen på 1950-talet
bidrog sterkt til ei ny forståing
av det kanadiske nord.
Max Balthasar Grönke på Institutt for teoretisk astrofysikk
fekk prisen for sitt teoretiske
arbeid som gjer det mogleg å
studere dei fjernaste objekta
i universet, noko som gir eit
innblikk i korleis galaksar vert
danna og utviklar seg.
Heidi Grundetjern på Institutt
for sosiologi og samfunnsgeografi fekk prisen for arbeidet sitt med å forske på kvinners
roller i den tunge narkoøkonomien her i landet.=
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• symbiose

• Alger

MIKROKOSMOS: Når Carina Rose undersøker vannprøver
fra Oslofjorden i elektronmikroskop, dukker det opp et helt
spesielt kosmos med mikroalger.

Finner ukjente mikroalger i Oslofjorden
Algene produserer halvparten av oksygenet du puster inn.
Likevel vet ikke forskerne nok om algene i havet. Nå jakter de
på de aller minste av dem i Oslofjorden.
Tekst og foto: Yngve Vogt
Algebildene: Carina Rose

H

vis du trodde at mesteparten av livet i havet
er fisk, tar du grundig feil. Vel nitti prosent
av biomassen i havet er bakterier, fem prosent er
virus og fem prosent er alger. Og det er nettopp
alger denne reportasjen handler om.
Algene er selve grunnpilaren i næringsnettet i
havet. De er like viktige for livet i havet som
plantene er for livet på landjorda. De encellete
mikroalgene, planteplanktonet, som flyter fritt i
vannmassene, produserer dessuten halvparten av
alt oksygenet du puster inn.
Forskere ved UiO har i en årrekke forsket på
alger.

– Artsmangfoldet er stort. For å bevare mangfoldet
må vi vite mer om hvilke arter vi har og hva som
påvirker algebestanden, poengterer professor
Bente Edvardsen på Institutt for biovitenskap ved
Universitetet i Oslo.
De siste årene har marinbiologene kartlagt algebestanden i ytre Oslofjord.
– Her er det mange ubeskrevne arter. Det gjelder særlig de minste algene og de algene som lever
av bakterier. Disse algene vet vi lite om, poengterer
Wenche Eikrem, som både er forsker på Norsk institutt for vannforskning og førsteamanuensis ved
Universitetet i Oslo.
Alt planteplankton skiftes ut hver uke. Det betyr at det i løpet av kort tid kan skje store endringer. Det kan også tenkes at klimaendringene på-
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• Alger

virker algene. Når det regner mer, blir elvene som
renner ut i fjorden, brunere. Hvis fjordvannet blir
brunere, må algene høyere opp i vannsøylen for å
holde den livsviktige fotosyntesen i gang,
– Det er derfor viktig å følge med. Vi ser nå flere
sydlige arter langs kysten. Hvis det skjer endringer
i algesamfunnet, kan det påvirke næringskjeden
oppover, påpeker Eikrem.

håv gjennom vannet og ved å ta vannprøver fra
ulike dyp. Hun leter etter de minste mikroalgene.
– Det er fortsatt et stort mangfold av mikroalger
i Oslofjorden som er ukjente for vitenskapen. Jeg
ser etter de mikroalgene som er mindre enn 45
mikrometer, forteller Carina Rose.
45 mikrometer er lite. En mikrometer er en
tusendels millimeter.

Giftalgetiden. Bente Edvardsen ble ført inn i
algeforskningen under den store algekatastrofen
for tretti år siden. Giftalgen Chrysochromulina
polylepis drepte fisk langs hele kysten i Sør-Norge
og langs den nordvestlige delen av svenskekysten.
Alarmen gikk. Store mengder oppdrettsfisk døde.
Årets torskeyngelbestand strøk også med. Edvardsen fryktet det verste.
– Det tok likevel bare to til tre år før livet i havet ble nesten som før, forteller Bente Edvardsen,
som skrev en doktorgrad om giftalgen.
Året etter katastrofen dukket det opp en annen
giftalge, denne gang i fjordene i Ryfylke. Ti år
senere blomstret det opp en alge som drepte oppdrettsfisk. Den var ny for vitenskapen.
– Vi ga den navnet Pseudochattonella farcimen,
beretter Wenche Eikrem.

Elektronmikroskop. De største algene kan observeres i et vanlig lysmikroskop. Når biologene
skal studere de minste algeskapningene, må de ty
til et elektronmikroskop. I elektronmikroskopet
kan de studere detaljer helt ned til en femtedels
mikrometer.
I elektronmikroskopet ser noen av algene ut
som fryktinngytende romvesener.
Mange av algene er bekledd med små skallbiter.
Arten bestemmes ved å se på skallet. Hvis det ikke
lar seg gjøre, kan de genteste algen.
Løsningen er å sammenligne algens DNA med
hva som allerede er registrert i gendatabankene.
Hvis de ikke får treff, er det likevel ikke sikkert at
de har funnet en ny art.
– Vi kunne ikke sette navn på 85 prosent av
svepeflagellatene i Oslofjorden. Hvis ingen har
klart å dyrke dem, er de ikke kartlagt genetisk.
Noen av dem er likevel nye for vitenskapen, poengterer Bente Edvardsen.

Vennene våre. – Det er likevel viktig å påpeke at
alger først og fremst er vennene våre. Livet i havet
er helt avhengig av dem, påpeker Bente Edvardsen.
Carina Rose er masterstudent hos de to marinbiologene. Hver måned reiser hun på tokt med
universitetets forskningsfartøy, Trygve Braarud.
Hun tar algeprøver i noen bestemte områder i
Oslofjorden, for å kunne følge med på endringene
i algesammensetningen gjennom hele året. Et av
stoppestedene hennes er ved Bastøy, rett syd for
Hurumlandet.
Algene samles inn ved å trekke en finmasket

FORSKNINGSFARTØY:
Carina Rose drar hver måned med universitetets eget
forskningsfartøy, Trygve
Braarud, for å sjekke algebestanden på bestemte
steder i Ytre Oslofjord.

SPESIELLE SKAPNINGER:
Noen av de minste algene i
havet ser ut som fryktinngytende romvesener. Disse er
samlet inn fra Oslofjorden
og avfotografert gjennom et
elektronmikroskop. Mikroalgene skal nå artsbestemmes.

Solfylte vannmasser. Brorparten av algene i
Oslofjorden befinner seg i de øvre ti meterne i
vannmassene. Her får algene mest glede av sollyset. De som er for nære overflaten, kan bli skadet
av UV-strålingen. Lenger nede i vannet er det for
mørkt.
Ikke alle algene driver med fotosyntese. Noen
av dem har mistet evnen gjennom evolusjonen. De
lever i stedet av bakterier og andre alger. En skikke-

lig sleiping er algen Dinophysis som stjeler kloroplaster fra andre alger. Når den har spist offeret
sitt, fordøyer den ikke kloroplastene, men beholder
dem for selv å kunne bruke dem til fotosyntese.
Møysommelig jobb. Hver gang Carina Rose leter
etter alger, tar hun opp ti liter vann. Hun filtrerer
bort vannet inntil hun sitter igjen med 20 milliliter.
Bunnrasket fikseres med stoffet glutaraldehyd.
Da dør algene og synker til bunns i glasset. Nå
kan hun studere fangsten i vanlig mikroskop. For
at hun skal kunne studere algene i elektronmikroskop, må hun fjerne alt vannet samtidig som algene beholder formen sin. Jobben er møysommelig.
Trikset er å legge en dråpe av fangsten på en glass-

SANKER ALGER: Når Bente
Edvardsen skal undersøke
algene i havet, trekker hun
enten en finmasket håv gjennom vannet eller tar vannprøver fra ulike dyp.

VIDEO: Se videoreportasjer
av både professor Bente
Edvardsen og masterstudent Camilla Rose på
www.apollon.uio.no/video

plate og skylle med alkohol. Alkoholen byttes ut
med flytende karbondioksid. Når karbondioksidet
varmes opp under høyt trykk, fordamper det sakte
ut av algene.
Simsalabim: Hun har nå beholdt formen på alle
algene, samtidig som vannet er fjernet.
Som en siste finish dekker hun til algene med
et nanotynt lag med platina. Nå er hun klar for det
som er selve poenget for enhver spirende algeforsker: Studere algene i elektronmikroskopet for å
gruppere og artsbestemme mikroalgene.
– Det er ikke umulig at jeg finner nye arter,
forteller Carina Rose og legger til at det er utrolig
morsomt å se hvor mye rart som finnes i havet, selv
om hun ikke er noe glad i saltvann.=
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Tekst: Trine Nickelsen

O

mtenksom, varm, hissig, egenrådig, nærtakende, intens, samvittighetsfull, lukket. Måten vi tenker og reagerer på, håndterer følelsene
våre på, hvordan vi opptrer overfor andre mennesker – alt danner ganske stabile trekk, formet fra vi
er små – vår personlighet. Noe har vi arvet, noe er
basert på erfaringer i barndommen og noe får vi
fra kulturen vi lever i. Personligheten utgjør
essensen av oss selv, gjør oss til dem vi er, gjør oss
forskjellige fra andre. Men hos noen er personlighetstrekkene så ulike alle andres, så ytterliggående og fastlåste, at vanskeligheter oppstår.

MEG

Ekstrem. – Folk med personlighetsforstyrrelse
kjennetegnes av at de er
rigide og lite fleksible i
måten de er på og tenker
på. Urimelige reaksjoner
skaper store problemer både
for en selv og i forholdet til andre
mennesker, igjen og igjen. Ja, noen
ganger er det snakk om en personlighet som
er så ekstrem at vi kan kalle det en mental lidelse, sier førsteamanuensis Nikolai Olavi Czajkowski på Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.
Han viser til at noen personlighetsforstyrrelser
er synlige for mange, mens andre ikke er mulig å
se før en kommer tett innpå folk i nære relasjoner,
som parforhold og familie. – Der kan de virke lammende.
Forskeren viser til at oppmerksomheten om
psykiske lidelser er blitt mye større i samfunnet de
seinere årene.
– Jeg spør gjerne studentene jeg foreleser for,
om de kjenner noen med depresjon. Da rekker alle
hendene i været. Så spør jeg om de kjenner noen
med personlighetsforstyrrelse. Da rekker ingen
hånden i været.

deg?
Ny studie med tre tusen tvillinger viser:

FAKTA

Egne gener for
personlighetsforstyrrelse
UTBREDT LIDELSE: Én av
åtte mennesker har én eller
flere personlighetsforstyrrelser. De med dissosial
personlighetsforstyrrelse
forstår ikke hvordan egen
oppførsel går ut over andre
og mangler helt skyldfølelse.

ILLUSTRSAJON: NTB SCANPIX

Alle har uheldige personlighetstrekk, noen har personlighetsforstyrrelse. Det genetiske grunnlaget er uansett
det samme, mener fagfolk.
Ny studie viser at de tar feil.

Hemmelig, men ikke sjelden. Vi skulle tro at
personlighetsforstyrrelse er en sjelden lidelse.
Men slik er det ikke. Ifølge en stor norsk studie har
omkring 13 prosent av befolkningen mellom 18
og 65 år én eller flere personlighetsforstyrrelser.
Internasjonal psykiatri skiller mellom ti ulike former for personlighetsforstyrrelser (se tabell neste
side).
De mest kjente er emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse eller borderline – der viktige
kjennetegn er impulsivitet og lunefullt humør,

• Personlighetsforestyrrelser

og intense og ustabile relasjoner; og antisosial
personlighetsforstyrrelse – der kjennetegn er likegyldighet når det gjelder andres følelser og sosiale
normer, i tillegg til fravær av skyldfølelse.
– Personlighet og personlighetsforstyrrelser er
komplekse fenomener. Det pågår en stor debatt i
fagkretser om hvor mange personlighetsforstyrrelser som finnes, og om hva som kjennetegner dem
og forårsaker dem, forteller Czajkowski.
Diagnoseproblemer. Alle mennesker har uhensiktsmessige personlighetstrekk. Felles for alle
personlighetsforstyrrelsene er at de kjennetegnene
som brukes for å stille diagnosen, også finnes hos
oss alle – bare i mindre omfang og intensitet.
Ved psykisk sykdom kan en som kjent bare i
liten grad bruke biologiske undersøkelser alene for
å stille en diagnose.
– Det gjelder også for personlighetsforstyrrelser. Derfor er det mye debatt og stor usikkerhet.
Diagnosemanualer spesifiserer hvilke symptomer,
plager og funn som skulle være til stede, og hvilke
som ikke skulle være til stede for å kunne stille en
psykiatrisk diagnose.
Før 1980 var kriteriene for psykiske lidelser gitt
i de diagnostiske manualene, såpass vage at to leger gjerne kunne oppgi forskjellige psykiske lidelser for samme pasient. Diagnosen avhang mer av
behandleren enn av pasienten, og av alle mentale
lidelser var problemet størst for personlighetsforstyrrelsene.
Etter hvert gikk en over til et system der du må
ha et visst antall observerbare symptomer for å få
en diagnose.
– Kriteriene var definert ved hvordan du
oppfører deg, slik at alle som ser på samme person
skulle kunne være enige. Men manualene dekket
ikke alle lidelser – og særlig ikke alle personlighetsforstyrrelsene. Flere manualer var i bruk internasjonalt, og spørsmålet var hvordan en kunne samle
trådene og komme til enighet om kriteriene, forteller Czajkowski.
Fortsatt er det stor uenighet om hvordan en
skal forstå personlighetsforstyrrelser. Går det et
skarpt skille mellom normalitet og sykdom? Hvis
forstyrrelsene er atskilte størrelser, hvorfor ender
pasienter som regel opp med flere diagnoser? Og
er forstyrret personlighet noe helt annet enn ekstreme varianter av normalpersonlighet?
Tre tusen tvillinger. Fra 1999 til 2004 gjennomførte en gruppe forskere, ledet av professor Ted
Reichborn-Kjennerud ved Norsk folkehelse4/2018
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• Personlighetsforestyrrelser

Personlighetsforstyrrelser
• Personlighetsforstyrrelser er en gruppe psykiske lidelser som karakteriseres av dysfunksjonelle og avvikende
personlighetstrekk.
• Disse viser seg i form
av urimelige reaksjoner i
ulike personlige og sosiale situasjoner.
• Hvis en person tenker,
tolker, føler og oppfører
seg på en måte som
skiller seg merkbart fra
omgivelsene, kan det
være snakk om en personlighetsforstyrrelse.
• Arveligheten for normale personlighetstrekk
er mellom 40 og 60
prosent.
• Genene betyr trolig like
mye når det gjelder personlighetsforstyrrelser.
• Forstyrrelsene lar
seg behandle, selv om
terapien ofte kan være
langvarig.

• The International
Statistical Classification
of Diseases (ICD) er det
offisielle diagnosesystemet for psykiatriske og
somatiske sykdommer i
Norge.
• ICD brukes av
medlemslandene i
Verdens helseorganisasjon (WHO).
• ICD inneholder 365
diagnoser for psykiatriske sykdommer.
• Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders (DSM) er en
diagnosemanual som
utgis av The American
Psychiatric Association.
• DSM er beregnet på
bruk i USA, men har stor
innflytelse globalt.
Gjeldende utgave er
DSM-V, utgitt i 2013.

Traff midt i debatten. I sommer fikk Nikolai
Olavi Czajkowski publisert en forskningsartikkel
i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet American Journal of Psychiatry. Artikkelen traff den
pågående diskusjon akkurat der uenighetene er
som sterkest. Lederen for en arbeidsgruppe som
utarbeidet en ny strukturering av personlighetsforstyrrelsene, Andrew E. Skodol, skrev en tre siders innledning i American Journal of Psychiatry
for å forteller hvor viktige funnene er.
Studien til Czajkowski stiller grunnleggende
spørsmål, som i hvilken grad personlighetsforstyrrelser er arvelige.
– De siste tiårene har det blitt klart at en vesentlig del av risikoen for å utvikle mentale forstyrrelser kan tilskrives gener. Ved å se på hvor mye likere eneggede tvillinger er enn toeggede tvillinger,
kan vi tallfeste hvor genetisk bestemt risikoen for
en lidelse er. Men selv når vi kjenner årsaksfaktorene bak enkelte psykiske lidelser, er det fremdeles
uvisst om vi kan forklare at noen rammes av flere
lidelser samtidig ut fra felles genetiske eller miljømessige faktorer, påpeker forskeren.
‘The Big Five’. Vi mennesker er ulike i måten vi
tenker, føler og oppfører oss på. Selv om vi kan
være mer utadvendt noen ganger, og mindre andre
ganger, vil allikevel forskjellige folk som kjenner
oss, være temmelig samstemte i sin beskrivelse av
oss. Personligheten er temmelig stabil over tid og
i ulike situasjoner.

Femfaktormodellen (‘The Big Five’) beskriver
individuelle forskjeller i personlighet. Ifølge denne
modellen kan folks personlighet oppsummeres
rimelig godt gjennom fem tall, skåren på fem ulike
områder. Hvor utadvendt vi er, hvor varme vi er, i
hvilken grad vi er planmessige og samvittighetsfulle, hvor mye vi opplever negative følelser som
sinne, engstelse og nedstemthet, og til slutt hvor
åpne og søkende vi er for nye inntrykk og erfaringer.
– Trolig er ingen modell i psykologien mer
studert enn nettopp femfaktormodellen. Mange
ønsker like gjerne å sette modellen inn i de diagnostiske manualene og bare si at vi heller representerer personlighetsforstyrrelsene gjennom profiler i normalpersonlighet. Det kunne gjort ting
mye lettere, påpeker forskeren.
Her er et eksempel: En person som er antisosial, har få tanker for andre personers perspektiv og svak forståelse av hvordan egen oppførsel
går ut over andre. De er impulsive og tenker ikke
langt framover. Det kunne representeres som lav
på varme, lav planmessighet, lite nevrotiske – for
de er ikke særlig engstelige heller, men gjerne ganske utadvendte fordi de lett kommer i kontakt med
folk. Så kanskje vi kunne brukt en profil for å beskrive disse personlighetsforstyrrelsene gjennom
karakteristika for normal personlighet.
Normal og forstyrret. – Mye taler for at skårene
i femfaktormodellen fanger opp en vesentlig del av
personlighetsforstyrrelse. Vi ser også i våre data
at det er klare samvariasjoner mellom normalpersonlighet og symptomer på personlighetsforstyrrelser. De fleste lidelsene kjennetegnes av
høyere nivåer av nevrotisisme, og lavere varme og
planmessighet.
Men ett viktig spørsmål har i liten grad blitt
belyst:
Er årsakene til at folk har ulik personlighet, de
samme som gjør noen mer utsatt for personlighetsforstyrrelser? Eller er det andre årsaker til at noen
blir antisosiale enn at de skårer lavt på «varme»?
Dette er bakgrunnen for artikkelen til Czajkowski.
I hvilken grad er personlighetsforstyrrelser
noe annet enn variasjon i normal atferd og normal
personlighet? Og i hvilken grad er det som fører til
individuelle forskjeller i personlighet, noe annet
enn det som skaper sykdom?
– Vi vet nå at personlighetsforstyrrelser er omtrent like arvelig som normalpersonlighet. Rundt
30 til 40 prosent av variasjonen i slike symptomer
kan tilskrives arv. Nye studier vil trolig sette tallet

vesentlig høyere dersom en etter hvert klarer å
få bukt med den betydelige målefeilen som ligger
i vurderingen av folks psykiatriske symptomer,
påpeker Czajkowski.
Enten – eller. Psykiatrien betrakter mentale lidelser som kategoriske og avgrensede. Enten har
du en lidelse eller så har du den ikke. Det er klare
grenser mellom ulike diagnoser. Likevel er det et
påfallende høyt sammenfall av sykdommer (høy
komorbiditet). Samme person tilfredsstiller ofte
kriteriene for flere ulike lidelser.
– I tillegg til å bestemme grad av arvelighet,
kan tvillinganalyser kaste lys over årsaken til dette
sammenfallet. Felles genetisk sårbarhet har vist
seg å være en betydelig forklaring.
Et mål for framtidige diagnostiske systemer vil
være å gruppere lidelser som hører sammen på
bakgrunn av felles årsak – de som har felles genetisk innflytelse.
– Noen sliter for eksempel med overdreven
sjenerthet, og hvis vi fant at disse innadvendte,
engstelige trekkene tilhørte et genetisk kluster, så
kunne vi sagt at vi definerer sykdommer eller lidelser ut fra profiler på årsaksdefinerte dimensjoner, og så heller finne mange trekk som presist
plasserer folk i disse dimensjonene, sier han.
– Det vi har gjort her, er først å se hvor mye av
risikoen for hver av dem i personlighetsforstyrrelsene som kan tilskrives gener, for så å vurdere
hvor mye av den genetiske innflytelsen personlighetsforstyrrelsene har til felles med de fem store
domenene for normalpersonlighet.
Bemerkelsesverdig funn. – Vi ser at en betydelig andel av den genetiske innflytelsen på personlighetsforstyrrelser overlapper med normalpersonlighet. For eksempel: genene som gjør folk mer
innadvendte, står for mye av variasjonen i symptomer på unnvikende personlighetsforstyrrelse,
påpeker han.
Likevel er kanskje det mest bemerkelsesverdige
funnet at en stor andel av den genetiske innflytelsen er unik for forstyrrelsene.
– Det er et viktig funn, fordi de få studiene som
tidligere er gjort på feltet, antydet at den genetiske
risikoen overlappet fullstendig, påpeker han.
– Både normalpersonlighet og personlighetsforstyrrelser er arvelige. Selv om de har mye til felles – også med tanke på årsaksfaktorer, er det til
dels andre gener som kan forklare at noen utvikler
en forstyrret personlighet enn de som kan forklare
hvorfor folk varierer i sine nivåer på de fem store

Personlighetsforstyrrelser
PARANOID

Mistroisk, sårbar og nærtakende; oppfatter verden som uvennlig
og farlig, forventer å bli utnyttet av andre.

SCHIZOID

Tilbaketrukket, isolert, likegyldig.

SCHIZOTYP

Eksentrisk oppførsel og avvikende tankemåter og følelsesregister.

DYSSOSIAL
(antisosial)

Likegyldig overfor sosiale forpliktelser og hensynsløs mangel på
forståelse for andres følelser, lav frustrasjonstoleranse, aggressiv.

USTABIL (borderline) Følelsesmessig labil, impulsiv, skifter mellom å idealisere og devaluere andre mennesker.
DRAMATISERENDE

Overdreven søken etter oppmerksomhet, egosentrisme og
lett krenkbarhet.

NARSISSISTISK

Overdreven følelse av egen betydning og fortreffelighet; sterkt
behov for å bli beundret og oppnå makt og suksess.

ENGSTELIG
(unnvikende)

Overopptatt av egne begrensninger og utilstrekkelighet; svært
følsom for avvisning. Sjenert.

AVHENGIG

Manglende evne til å ta selvstendige beslutninger, avhengig av
andre i alle valg i livet; ekstrem frykt for å bli forlatt.

TVANGSPREGET

Lammende pedanteri, behov for kontroll som går på bekostning av
normal fungering på jobb og i sosiale relasjoner.

* Det amerikanske klassifikasjonssystemet for psykiske lidelser, DSM, skiller mellom disse
ti personlighetsforstyrrelsene.

domenene for normalpersonlighet, poengterer
Czajkowski.
– Kanskje er det da ikke så enkelt som at vi bare
kan legge femfaktormodellen inn i de diagnostiske
manualene.
Over hele verden. – Hvorfor er forskningen din
viktig?
– Den svarer på hvorfor mennesker utvikler
mentale lidelser. Før ble det tatt for gitt at schizofreni er arvelig, men at personlighetsforstyrrelser
er noe miljøet påfører deg fra du er liten. Vi ser nå
at det ikke er grunnlag for å si det, personlighetsforstyrrelser er omtrent like arvelige som alle
andre lidelser.
Czajkowski peker på at forskningen også bidrar
til at vi bedre forstår hvilke lidelser som hører
sammen gjennom felles genetisk innflytelse. Når
psykiske lidelser blir gruppert ut fra en felles genetisk sårbarhet, vil en kanskje trekke grensene
annerledes enn i dag.
– Vi tror at dette, sammen med mye annet, kan
bidra til å utforme neste generasjon av diagnostiske manualer. I pasientbehandlingen har disse
manualene avgjørende betydning, og brukes av
helsearbeidere over hele verden.=

FOTO: OLA SÆTHER

Diagnosesystem

institutt, diagnostiske intervjuer med 2800 norske
tvillinger. Ti år senere ble de fulgt opp med en ny
runde intervjuer og måling av normalpersonlighet.
– Utvalget er enestående og gjør det mulig for
oss å undersøke i hvilken grad det er felles underliggende årsaksfaktorer for både personlighetsforstyrrelser og for normal personlighet, forteller
Czajkowski.
Han og kollegene bruker dette materialet og er
opptatt av å finne ut hvordan personlighetsforstyrrelser endrer seg over tid, hvordan ulike lidelser
samvarierer og hvordan miljøbelastninger eller
felles genetiske risikofaktorer virker inn.
– Det er flere store studier som har tatt for seg
sammenhengen mellom personlighetsforstyrrelser og normal personlighet i vanlige utvalg, altså
utvalg med uavhengige deltakere. Men ingen har
tidligere hatt data på samtlige personlighetsforstyrrelser i et så stort og representativt utvalg
tvillinger som denne, der deltakerne er rekruttert
gjennom Nasjonalt tvillingregister.

NY INNSIKT: – Mange
gener er felles for normal
personlighet og personlighetsforstyrrelser. Men vi har
funnet ut at det også finnes
helt egne gener som gir
personlighetsforstyrrelse,
sier Nikolai Olavi Czajkowski.

4/2018
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TEMA

• Den europeiske union

I snart 70 har det europeiske fellesskapet
vært garantist for et trygt Europa:

Fra krise
til krise

En av menneskehetens største oppfinnelser – og evig kilde til grådighet.
FOTO: TRON TRONDAL

Kan EU bremse? Eller er unionen som en sykkel – dømt til å
velte når den gradvis mister fart?
Tekst: Morten S. Smedsrud

E

urokrise, Brexit, flyktningkatastrofe og høyrepopulisme har fått mange til å spørre: Kan
EU overleve?
– Det følgende er i det siste blitt åpenbart: EU
har mistet evnen til å reformere seg selv. Lederne
synes uegnet til å tilpasse seg det nye Europa, sier
Jan Zielonka.
Professoren i europeisk politikk ved Universitetet i Oxford var i september i Norge for å snakke om
sin nyeste bok «Counter-Revolution – Liberal Europe in Retreat». Ett av kapitlene heter «The rise
and fall of the EU».
– Situasjonen er uholdbar, og lederne er ikke
egnet til å inngi tillit. De tre gamle, konservative
gubbene som styrer EU, pleide å være sosialister,
men er blitt dønn konservative, sier Zielonka om
kommisjonsleder Jean-Claude Juncker, leder av
EU-parlamentet, Antonio Tajani og leder av EUrådet, Donald Tusk.
– De representerer «l’ancien régime» («det gamle
regimet», red. anm.), sier Zielonka og benytter
bevisst et begrep som ble brukt til å beskrive det
franske eneveldet før revolusjonen i 1789.

FOTO: COLOURBOX/ APOLLON

KNAKER I SAMMENFØYNINGENE: EU fungerer bare når det er
et minimum av enighet mellom
statene. Når medlemslandene
krangler om flyktningspørsmålet,
økonomi og nasjonal selvbestemmelse, knaker unionen i sammenføyningene.

TEMA:
EU

EU – en historie om integrasjon. Som åsted for
to historisk grusomme kriger i løpet av et kvart
århundre, var det i 1945 gode grunner til å kalle
Europa et mislykket kontinent. Hva var svaret?
EU. I alle fall delvis.
Historikere debatterer stadig årsaken til EU.
Hvor viktig var fredsprosjektet, hvor stor rolle
spilte gjenoppbyggingen av Europa, og hvor mye
må tilskrives ønsket om økonomisk samarbeid?
Sikkert er det i alle fall at landene på det krigsherj-

ede kontinentet fant sammen, først ‘de indre seks’,
deretter flere og flere av nabolandene.
Historien viser at det som regel er en fordel for
økonomier å være store. Det er EU. Dette har gavnet samarbeidet og ført til vekst. Men historien
viser også at det er en fordel for politiske enheter
å være små. Det gir en følelse av fellesskap. EU er
derfor hjemsøkt av et paradoks: Hvordan forene
økonomisk og politisk suksess?
Svar: Integrasjon. For mange betyr det ett av to
ting: det ‘motsatte’ av derivasjon i matematikken,
eller et politisk virkemiddel for å få nye landsmenn
til å føle seg velkomne i landet vårt.
I EU betyr det noe annet. Integrasjon innebærer
samarbeid om nye saksområder, at nye medlemsland kommer til, og ikke minst at landene overfører
myndighet til de sentrale, europeiske institusjonene. Landene flettes sammen, altså blir integrert.
Slik forsøker EU å overkomme motsetningen mellom økonomi og politikk.
I hele sin historie har EU jevnt over gått i retning
av mer integrasjon, mer samarbeid og felles løsninger. Siden integrasjon er et så viktig begrep i
studiet av EU, koster vi på oss litt plass til å forklare noen av teoriene bak integrasjonen:
• Ny-funksjonalismen: Den dominerende
teorien på 1950- og 1960-tallet. Introduserte begrepet «spill over», som innebærer at samarbeid
på ett område nødvendiggjør samarbeid på et annet område. Det betyr at integrering på ett område
(f.eks. kull og stål) skaper problemer og behov for
integrering på andre områder (f.eks. politisk integrering). I denne teorien er integrasjonen ensrettet
og selvforsterkende. Økonomisk integrasjon leder
til politisk integrasjon.
4/2018
1/2018
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• Den europeiske union

FAKTA

EUs kriser

• Flyktningkrisen: Over
én million mennesker
kom i 2015 til Europa
pga. forfølgelse, krig og
fattigdom. Over 800 000
av disse kom sjøveien fra
Tyrkia til Hellas. Pga. dette
valgte en rekke europeiske
land å stenge sine grenser
for flyktningene. Flere land
i Schengen-samarbeidet
gjeninnførte grensekontroll
for en begrenset periode i
krisesituasjonen.
• Brexit: 23. juni 2016
stemte 51,9 prosent av
britene landet ut av EU.
29. mars 2017 utløste
Storbritannia EU-traktatens artikkel 50 om utmelding av EU, med en to år
lang forhandlingsprosess.
29. mars 2019 går GB ut
av EU, med mindre partene
enstemmig blir enige om
en utsettelse.

Skylder på mislykket grunnlov. Erik Oddvar
Eriksen er leder for ARENA Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo. Han sporer
krisen i EU tilbake til det mislykkede forsøket på
å vedta en grunnlov i 2003. Loven som skulle gjøre
unionen mer lik en føderasjon – altså tettere integrert – led nederlag i flere folkeavstemninger i
mange medlemsland.
– Dette svekket legitimiteten til EU og førte til
at unionen ikke hadde nødvendige maktmidler til
å håndtere finanskrisen som kom noen år senere,
forteller Eriksen.
EU har ikke et budsjett for eurosonen og ei heller et finansdepartement og kan derfor ikke drive
motkonjunkturpolitikk, slik den norske regjeringen gjorde fra 2008.
For å kunne håndtere krisa og opprette redningsfond, måtte EU lage den såkalte fiskalpakten utenfor Lisboatraktaten, det nærmeste EU kom en
grunnlov etter det mislykkede forsøket i 2003.
Pakten styrket eurolandenes samarbeid på områder som skattepolitikk og offentlige utgifter.
– Men fiskalpakten gjelder bare for eurosonelandene. Den er upopulær og udemokratisk.
Eriksen er enig med Jan Zielonka i at flyktningkrisen er en av de virkelig store utfordringene for
EU. Han går imidlertid ikke med på Zielonkas
argument om at EU har vært med på å skape flyktningkrisen.
– Flyktningkrisen er i stor grad et resultat av
en krig som EU var imot, nemlig Irak-krigen. Det
er riktigere å si at noen EU-land tok ansvar, åpnet
grensene for flyktningene for å avverge en større
katastrofe. Det koster å vise moralsk mot og stå for
det man er traktatsbundet til gjennom for eksempel asylinstituttet, sier Eriksen.

Mener EU er undervurdert. EU merker allerede
at høyrepopulistene er kommet til makten i flere
land.
– Når noen ikke vil gjøre sin del av jobben, ta
sin andel av flyktningkvoten, blir det problemer,
sier Erik Oddvar Eriksen og viser til at EU-kommisjonen har lagd en fordelingsnøkkel for flyktninger,
men at land som Polen og Ungarn nekter å ta sin del.
Eriksen mener EU får mye kjeft, mange ganger
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• Høyrepopulismen:
Europas mange kriser, og
usikkerhet på kontinentet,
har gitt grobunn for illiberale og høyrepopulistiske
krefter. Høyrepopulistiske
partier er særlig på fremmarsj i Ungarn og Polen.

Kritisk til håndtering av flyktningkrisen. EU
fungerer bare når det er et minimum av enighet
mellom statene. Faller man under dette nivået,
knaker unionen i sammenføyningene. Den store,
europeiske sykkelen mister fart. Vil dette føre til
at balansen forsvinner og hele doningen smeller i
asfalten?
Flyktningkrisen er nettopp en slik sak som har
satt det europeiske samarbeidet på prøve. Over én
million mennesker kom i løpet av 2015 til Europa
etter å ha flyktet fra forfølgelse, krig og fattigdom,
ifølge tall fra FN.
EU var ikke forberedt, men har ingen grunn til
å klage, mener professor Zielonka.
– Flyktningkrisen var i stor grad selvskapt. Europa har bidratt sterkt til at mennesker måtte flytte
fra hjemmene sine i Afrika og Midtøsten, sier Zielonka, som besøkte Norge omtrent samtidig med at
tidligere utenriksminister Jan Petersen la fra rapporten om Norges bidrag i bombingen av Libya i 2011.
– Vi bombet landene og etterlot dem til lokale
krigsherrer – og så spør vi hvorfor krisen kunne
oppstå. Mennesketrafikkerne er bare et symptom,
de har ingen ting med problemet å gjøre, sier Zielonka oppgitt.
Symptomet ble heller ikke godt håndtert, mener
han.

EU mistet sexappeal. Den ene krisen fører til
den neste. Det er nettopp håndteringen av flyktningkrisen som har gitt grobunn for en illiberal
høyrepopulisme i Europa, mener Zielonka.
– Det var ikke populistene som styrte da dette
skjedde. De er i ferd med å ta over styringen nå på
grunn av måten de liberale håndterte blant annet
flyktningstrømmen på.
Oxford-professoren har en dyster spådom for
unionen hvis ikke noe forandrer seg snart.
– Vi vil se europeiske valg som blir kuppet av
antieuropeiske krefter, sier Zielonka den samme
uka som Donald Trumps tidligere strategisjef
Steve Bannon reiser Europa rundt for å sanke oppslutning til sin «The Movement».
– Hva kan gjøres?
– Alle, inkludert meg selv, snakker om trusselen
fra populistene. Men jeg tror ikke de er så sterke.
De kommer til makten nå bare fordi de liberale er
svake. Liberale politikere må vinne tilliten fra folket. Velgerne er de samme menneskene som stemte
på de liberale i årtier. De kan gjøre det igjen.
Til tross for sin skarpe kritikk er Zielonka overbevist om at EU trengs i verden i dag. I en parafrase over hva Voltaire sa om Gud, sier professoren:
– Hvis EU ikke fantes, ville vi bli nødt il å finne
det opp.
Han tror EU kan være en positiv kraft i dagens
verden.
– Unionen har lenge bidratt til en bedre verden.
Den var et sexsymbol, en oase av fred og velferd på
en kaotisk klode. Men vi har mistet sexappellen.
Det er et problem.

– Da krisen først kom, overlot Europa ansvaret til
et nærmest bankerott land, Hellas, bare fordi grekerne var geografisk nærmest. Det er ikke bare
umoralsk og illiberalt, det er en total fiasko for
politisk styring, mener Zielonka.
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ADVARER: –Vi må huske at
Europa ikke alltid har vært
slik som i dag, sier Oxfordprofessor Jan Zielonka.
EN PROBLEMLØSER:
– Unionen løser problemer
for oss alle, også i Norge,
minner UiO-professor Erik
Oddvar Eriksen om.

Den europeiske union
JAN ZIELONKA

ERIK ODDVAR ERIKSEN

med rette, men at det også fins mange myter og
feiloppfatninger i den offentlige debatten.
– EU er bra på mange områder. Unionen har
stabilisert og integrert Europa i snart 70 år og satt
nye standarder på de forskjelligste områder. Hvem
skal løse våre felles problemer i Europa knyttet
til migrasjon og flyktninger, klima og global oppvarming, regulering av multinasjonale selskapers
operasjoner, skatteparadiser, internasjonal kriminalitet og terrorisme – om ikke EU? spør Eriksen
retorisk.
Han mener EU er nødvendig i dag – og mer enn
på lenge.
– Fellesskap gjør sterk, heter det. Det gjelder
særlig nå med et proteksjonistisk USA, et aggressivt Russland og et ekspanderende Kina. Selv den
sterkeste stat med de beste finanser har ikke mye å
hamle opp med mot finansmarkedenes makt. Vi er
avhengige av noen problemløsningsmekanismer på
overnasjonalt nivå. Der er EU det mest effektive vi
noen gang har sett, mener Eriksen.
Professoren mener EU blir fremstilt skjevt i den
norske debatten.
– Mediebildet i Norge minner om det britiske.
Der hvor det fins feiloppfatninger og lavt kunnskapsnivå, får demagoger og karismatiske ledere
gjennomslag ved å appellere til massenes følelser
og instinkter. Brexit har vært et sannhetens øyeblikk i så måte, og mange har fått seg en lærepenge.=

FAKTA

• Eurokrisen: Finanskrisen startet i USA i 2008,
spredte seg til EU, der flere
land ikke klarte forpliktelsene om at budsjettunderskuddet ikke må
overstige 3 % av bruttonasjonalproduktet (BNP)
eller statsgjelden 60 %
av BNP. Hellas’ budsjettkrise i 2010 førte til at
eurosonens midlertidige
støttefond EFSF (750 milliarder ¤) ble etablert for å
stabilisere markedet.

• Mellomstatlighet (intergovernmentalism):
Betoner nasjonalstatens rolle og hevder at det er
statene og deres makt og preferanser som driver
europeisk integrasjon. Teorien peker på nasjonale
myndigheter som de viktigste aktørene i arbeidet
med europeisk integrasjon. Integrasjonen akselererer når medlemslandene har felles interesser og
avtar når disse forsvinner.
• Deliberativ teori: Ser integrasjonen som
normdrevet. EU muliggjør samarbeid og problemløsning fordi aktørene har medbestemmelse over
felles anliggender. Statene slår sammen sin suverenitet for å sikre fred, samarbeid og demokrati.
Integrasjonen er i større grad knyttet til EU-nivået
i seg selv og transnasjonale prosesser.

• Regional samarbeidsorganisasjon i Europa
bestående av 28
medlemsland, med
hovedsete i Brussel.
• Styres av syv organer
som har ulike funksjoner:
Det europeiske råd,
Europaparlamentet, Rådet
(Consilium), Europakommisjonen, EU-domstolen,
Den europeiske sentralbanken og Revisjonsrådet.
• Organene har fått
delegert myndighet av
medlemslandene, og
er dels overnasjonale,
dels mellomstatlige i sin
utforming og virkemåte.
• Samarbeidet startet
innen kull og stål (1952),
men er utvidet til de
fleste saksområder, som
økonomi, arbeidsliv,
distriktspolitikk, innvandring, miljøpolitikk
og sosiale standarder
med mer.
• Et rettslig system ser
til at reglene overholdes,
med EU-kommisjonen
som overvåkende myndighet og EU-domstolen
som øverste dømmende
instans.
Kilde: snl.no
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ILLUSTRASJON: COLOURBOX/APOLLON

Kan den norske modellen være til inspirasjon
for EU og Storbritannia i vanskelige forhandlinger?

Det nye
utenforlandet
En ny type land kommer snart
til Europa: det tidligere EU-landet.
Skilsmisseforhandlingene mellom
Storbritannia og unionen er
uvanlig ubehagelige.

Tekst: Morten S. Smedsrud

S

torbritannia styrer mot det ukjente. 29. mars i
fjor utløste landet artikkel 50 i EU-traktaten,
der det heter at «(…) enhver medlemsstat kan beslutte å trekke seg fra unionen i samsvar med egne
konstitusjonelle krav.».
Landet blir dermed det første som forlater unionen som i snart 70 år er blitt kjent for utvidelse og
stadig tettere samarbeid.
– Mange ser dette som vendepunktet i prosessen

SKILSMISSE: Det pågår
harde forhandlinger mellom
EU og Storbritannia. Ikke
noe tyder på at resten av EU
vil godta de britiske konservatives våte drøm: full markedstilgang og fullstendig
selvstyre.

mot en «stadig tettere sammenslutning mellom de
europeiske folk». Det kan være begynnelsen på en
disintegrasjonsprosess, eller på en prosess med avskalling i stedet for utvidelser. Uansett bringer det
EU og Europa over i en ny fase, sier Hans Petter
Graver, professor ved Det juridiske fakultet.
Graver har, sammen med professor John Erik
Fossum, nylig gitt ut boka «Squaring the circle on
Brexit», med undertittel «Could the Norway model work?».

• Den europeiske union

I den diskuterer de to UiO-professorene hvordan
Storbritannia kan møte utfordringene med å bli
det første landet som noen gang melder seg ut av
EU.
– Uansett hvilken tilknytningsmodell britene
velger, vil Norges erfaringer med EØS være viktige
for dem, hvis de skal knytte seg opp til EUs indre
marked og annet samarbeid på en eller annen
måte, sier Graver.
Britene står dessuten overfor det samme dilemmaet som Norge har stått overfor etter to folkeavstemninger med nei til EU:
– På den ene siden vil de hevde sin formelle
suverenitet, mens de på den andre side ønsker tilgang til markedet i en enhet som krever overnasjonale løsninger. Det er dette vi refererer til med bokens tittel om «sirkelens kvadratur», sier Graver.
Sjokket. 2013: Statsminister David Cameron
lovte britene folkeavstemning om EU-spørsmålet
dersom han fikk fornyet tillit som statsminister.
Etter valgseieren reiste Cameron til Brussel for å
forhandle fram nye premisser for medlemskapet
med de andre EU-landene.
«Out of an ever closer union. Never part of a
European super state», sa en seierssikker statsminister da han kom hjem fra Brussel. Han visste
ikke hvor rett han skulle få.
Da valgdagen opprant sankthans 2016, sa 51,9
prosent at Storbritannia burde forlate unionen.
«Brexit» var et faktum og Cameron gikk av. Under
avstemningen hadde de stemmeberettigede fått
to alternativer: «remain» (bli i EU) eller «leave»
(forlate EU).
En stor utfordring er at det ikke er klart hva
britene stemte over. Hva betyr egentlig «leave»?
– Det er klart at folkeavstemningen betyr at
Storbritannia skal si opp medlemskapet i unionen.
Men utover det er mye uklart. Hvor tett skal det
fremtidige utenforlandet knytte seg opp til EU?
Skal det være med i en tollunion, skal det delta i
det indre markedet som Norge eller Sveits, skal det
basere seg på en handelsavtale som Canada, eller
skal det utvikle helt nye og egne former for samarbeid? spør Hans Petter Graver.
Ingen kan si hvilket mandat avstemningen har
gitt parlamentet og regjeringen eller hvilke løsninger som har folkets flertall bak seg.
– Theresa May sa ganske klart etter avstemningen at «Brexit means Brexit», men hva betyr
nå egentlig det? Det har de tydeligvis ikke engang
vært enige om i regjeringen.
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Brexit
• Brexit (av «Britain» og
«exit») tilnavn på prosessen som skal føre Storbritannia ut av EU.
• Storbritannia –medlem
av EU siden 1973.
• Storbritannia stemte
over sitt medlemskap i EU
den 23. juni 2016. Resultatet ble Brexit og et flertall på 51,9 % som ville
ut av EU, mot 48,1 % for
å bli.
EØS-avtalen
• Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet
(EØS) er en sammenslutning av EU-landene og
Efta-landene Island,
Liechtenstein og Norge.
• EØS-avtalen gir Efta /
EØS-landene adgang til
EUs indre marked, og
den gir EU en betydelig
rolle i Efta/EØS-landenes
lovgivning.
• Avtalen ble undertegnet
i 1992 og trådte i kraft
1994. Omfatter alle EUog Efta-land bortsett fra
Sveits.
Efta
• Efta, European Free
Trade Association, Det
europeiske frihandelsforbund, er en europeisk
økonomisk samarbeidsorganisasjon som består
av Norge, Island, Liechtenstein og Sveits.
• Efta ble etablert i 1960
av Danmark, Norge,
Portugal, Storbritannia,
Sveits, Sverige og Østerrike («de ytre sju»), som
et alternativ til EEC («de
indre seks»).
• Efta, som fra starten har
vært en frihandelsavtale
uten felles ytre tollmur, er
mindre forpliktende enn
det tollunionen EEC var
og EU nå er.
• Efta krever enstemmighet om beslutninger, mens
EU har et overnasjonalt
innslag, bl.a. med flertallsavgjørelser.
Kilde: snl.no

Historien om et motvillig partnerskap. Storbritannia har sittet urolig i båten helt siden landet
ble medlem i Det europeiske fellesskapet i 1973.
Allerede to år etter innmeldelsen stemte britene
over hvorvidt de skulle melde seg ut igjen. Da sa
imidlertid to tredeler ja til å bli værende i det som
den gangen het EEC.
– Det er en historie om motvillig partnerskap.
Britiske regjeringer har vært interessert i friere
handel og et stabilt og fredelig Europa, men skeptiske til mange av EUs øvrige initiativer, sier Øivind
Bratberg.
Bratberg er førstelektor i statsvitenskap ved
Universitetet i Oslo og en av Norges fremste eksperter på britisk politikk.
Britene har gjennom hele sitt medlemskap forhandlet fram avtaler som gjør at de kan holde seg
mer uavhengige enn de øvrige medlemslandene.
De åpnet ikke grensene med Schengen og ville ikke
ha noen tukling med pundet da de så at marken og
francen ble erstattet av euroen.
På kontinentet har Storbritannia lenge blitt betraktet som «problembarnet» i unionen.
– De er store tilhengere av markedsdimensjonen ved EU. Men de har vært svært skeptiske til at
markedstilgangen skal ledsages av overnasjonale
institusjoner.
Etter hvert som EUs integrasjon tiltok (se introduksjonsartikkelen på de foregående sidene), økte
misnøyen på øya.
– En ting er å si ja til et fellesmarked. Noe annet er å ta inn over seg at EU regulerer alt fra containerstørrelse til miljøsertifisering og arbeidstakeres rettigheter. Parlamentets suverenitet over
egen lovgivning er et absolutt grunnprinsipp i
Storbritannias konstitusjonelle tradisjon. Men
man kan ikke være fullt ut suveren og samtidig
EU-medlem.
Særlig er det den britiske høyresiden som alltid
har ønsket å få i pose (markedstilgang) og sekk
(selvbestemmelse).
– EU-utmeldingen begynte som et oppgjør på
den britiske høyresiden. Det konservative partiet
vil ha så mye marked som mulig, men forakter det
EU står for. For dem er det et spørsmål om liv og
død for Storbritannias selvråderett, sier Bratberg.
– Vi har da våre tilløp til EØS- og Acer-debatter i Norge også, men ikke på dette nivået. Hvor
kommer dette dramaet fra?
– Storbritannia har en lang politisk historie
hvor tre mil med sjøvann – den engelske kanal –
har vært garantisten for fred og sikkerhet og ikke
minst for den globale stormaktsstatusen de bygde

opp gjennom imperiet. Det er denne historiske rollen som trues av europeisk integrasjon. Og insisteringen på å være en annerledes nasjon, som jo er et
ikke ukjent argument også her hjemme.
Det vanskelige trilemmaet. Camerons utlysning
av folkeavstemning ble i hjemlig presse raskt kalt
den største skaden en statsminister har påført seg
selv i britisk historie.
Graver og Fossum definerer trilemmaet britene
og EU står overfor, som en vekting av tre hensyn:
 Landets formelle rett til å bestemme over egne
lover og rettsregler
 Demokrati og folkevalgt innflytelse
 Tilgang til det europeiske markedet
Det pågår harde forhandlinger i Brussel. Ikke noe
tyder på at resten av EU vil godta de britiske konservatives våte drøm: markedstilgang og fullstendig selvstyre.
Graver og Fossum mener EU viser statsaktige
trekk i måten unionen håndterer forholdet til andre land:
– Selv om EU er en medlemsorganisasjon, betyr
ikke dette at britenes hovedutfordring er å komme
til enighet med unionens medlemsland. EU definerer seg som en egen politisk enhet som utgjør forhandlingsparten, som ikke er fri til å fastlegge og
endre betingelsene for samarbeid med andre land.
I likhet med en stat har EU en konstitusjon som
setter rammer for internasjonalt samarbeid, og en
domstol som utøver kontroll med om politiske beslutninger er i samsvar med konstitusjonen.
Ser vi tilbake på Storbritannia, peker Graver på
en klar hovedutfordring: hvordan få tilgang til det
europeiske handelsmarkedet, samtidig som man
respekterer folkeavstemningens ønske om å ta tilbake beslutningsmyndighet fra EU.
– Hvor legitim er en avgjørelse som baserer
seg på uklare premisser, og som støttes av knapt
52 prosent av befolkningen?
– Konstitusjonelt er en slik folkeavstemning
rådgivende. Dersom de brukes på en forsiktig
måte, kan rådgivende folkeavstemninger være en
viktig måte for politikerne å få signaler fra folket,
sier Graver.
Etter brexit-avstemningen ble britiske velgere
spurt om hvorfor de stemte for «leave». Hovedgrunnen til velgerne var ønsket om å ta tilbake
suvereniteten.
Graver peker på et paradoks.
– Hva for en suverenitet er det tale om? Det antatt ønskete resultatet av avstemningen var å flytte

makt tilbake til parlamentet. Men det vi ser nå, er
det motsatte, sier Graver.
Britene må se på at regjeringen får mer makt i
Brexit-forhandlingene med EU, mens parlamentet
strever med å ta kontroll. Det er regjeringen som
definerer forhandlingsmandatet, og det er den som
forhandler med EU.
– Parlamentet har ikke stort annet å gjøre enn
å godta resultatet av regjeringens opplegg, enten
det blir et brudd med EU eller et utkast til avtale.
Hvis de får en avtale, vil de havne i Norges situasjon som er at EU-tilpasningen skjer som en ensidig tilpasning og at det er regjeringen og byråkratene som har den løpende kontakten med det som
skjer i EU.
Selv om parlamentet beholder den formelle lovgivningsmyndigheten, må de på en rekke områder
bare treffe de beslutninger som er nødvendige for
å følge opp de resultatene som er gitt gjennom forhandlingene mellom regjeringen og EU.
– For at det hele skal gå opp må regjeringen til
og med få fullmakt til å forplikte Storbritannia til
å endre sin lovgivning. Dette påvirker også de løsningene som er utviklet i maktfordelingen mellom
England på den ene siden, og Nord-Irland, Skottland og Wales på den andre, sier Graver.
Hvilken løsning får Storbritannia? Det er tre
hovedalternativer for Storbritannia:
 Hard brexit
 Myk brexit
 Ingen avtale
Blant de myke alternativene finner vi altså den
norske modellen, som innebærer tilknytning til
EU gjennom Efta og EØS (se fakta).
– Norge har klart å forene indre marked og opprettholde en formell, nasjonal suverenitet, gjennom muligheten til å si nei til ny EU-lovgivning og
gjennom at norske domstoler har beholdt siste ord
når det gjelder hvordan lovene skal tolkes i Norge,
forteller Graver.
Det er likevel ikke fritt fram for å komme med
sine egne tolkninger.
– Hvis vi bruker denne retten på en måte som
avviker for sterkt fra EU, fører det til at deler av
samarbeidet oppheves. I praksis betyr dette at
Norge og EU må forhandle om løsninger, og at
norsk næringsliv og norske interesser mister markedsadgang, i alle fall i en overgangsperiode.
Politisk har Norge unngått dette gjennom at
EØS anses som en kompromissløsning mellom
partier og personer på begge sider av medlem-
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skapsspørsmålet.
– Kompromisset har ført til en avpolitisering av
det meste av de daglige forbindelsene til EU, slik at
en stadig EU-tilpasning har kunnet skje uten omfattende, politiske diskusjoner, sier Graver.
Overhuset i det britiske parlamentet har stemt
for en forhandling om tilknytning som ligner på
forholdet mellom Norge og EU.
– Norge har, i likhet med Island, Liechtenstein
og Sveits, en lang rekke avtaler med EU. For Norges vedkommende er EØS-avtalen den mest omfattende, men den er langt fra den eneste. Vi har
Schengen-avtalen om grensekontroll, Dublinavtalen om behandling av asylsøkere og mange
avtaler om forskjellige typer av samarbeid, fra
politisamarbeid til utenrikspolitikk og forsvar.
Motstanden i Underhuset er langt større.
– De ønsker seg skreddersøm, men det har EU
gjort helt klart at ikke vil bli aktuelt, sier Graver.
Den alltid ulastelig kledde professoren utvider
metaforen.
– Dersom de ikke kan få skreddersøm, kan de
kanskje nøye seg med målsøm? Hvilke avtaler
man har, varierer fra land til land. Hvert land har
således sitt eget forhold til EU satt sammen av en
rekke «prefabrikkerte» komponenter. Slik kan vi
si at forholdet til EU bygger på standardiserte produkter som er sydd sammen på en unik måte for å
passe til det enkelte land. Liechtenstein har til og

GIKK PÅ DAGEN: Den britiske statsministeren trakk seg
umiddelbart etter at britene
stemte for å melde seg ut
av EU i juni 2016. Cameron
hadde spilt et høyt spill ved
å utlyse folkeavstemning om
britisk medlemskap i unionen – og tapte.
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SKREKKELIG: – EØS-avtalen er en skrekkelig tanke for
britene. Det er fullstendig
svarteper, sier førstelektor
og storbritanniaekspert
Øivind Bratberg.

Kan alt falle i fisk? 45 år som EU-medlem er
over. Eller er det helt sikkert?
Idet denne temautgaven om EU kommer ut, er
det bare fem måneder til Storbritannias utmeldelse av unionen etter planen skal fullbyrdes. Det
er 28 måneder siden folkeavstemningen. Har de
brukt 28 av 33 måneder uten å komme noen vei?
– Presset er enormt. Man jobber på en deadline,

og alle vet at det er en klokke som ringer 29. mars
neste år. Men løsningen virker ikke noe nærmere
nå enn den gjorde for et år siden, sier Bratberg.
Han kaller en EØS-aktig avtale for «en skrekkelig tanke» for britene.
– Det er fullstendig svarteper. Det er det de har
hatt, sømløs markedsadgang, minus det de ønsket
mer av, nemlig medbestemmelse. Det er fallitt.
– Må britene begynne å venne seg til tanken at
de ikke klarer å løsrive seg fra EU? Kan Brexit bli
avlyst?
– Da må mye skje. Man må ha et mandat som
kan oppheve mandatet som er gitt. Det må i så
fall dreie seg om en ny folkeavstemning eller om
et nyvalg som deler kortene ut på ny. I den beslutningsklemma man nå står, er det ikke umulig, men
det er mange hindre som må forseres. Og tiden er
knapp.
– Er det ikke udemokratisk å si til folket «vi
likte ikke valget deres første gang, så dere får
prøve på ny»?
– Det kommer an på innrammingen. Britene vet
mye mer om denne avgjørelsen nå enn de gjorde
for over to år siden. Det er heller ikke helt unaturlig at velgerne bes om å ta stilling til avtalen når
den er ferdig forhandlet. Man kan se for seg at de
får alternativene myk brexit, altså den framforhandlede avtalen, en hard brexit uten avtale, eller
«remain», sier Bratberg.
Brexit vil ikke påvirke bare Storbritannia. Også
EU vil merke at det mister en av sine tungvektere.
– Det vil være et annet EU som står tilbake.
Storbritannia er en økonomisk, militær og diplomatisk stormakt med fast plass i sikkerhetsrådet i
FN. Dette vil gå tapt for EU dersom Brexit føres i
mål, sier Bratberg.
Fossum og Graver har navngitt boka si etter et
uløselig, matematisk problem, som var kjent allerede for oldtidens greske matematikere. Problemet
består i å konstruere et kvadrat med samme areal
som en gitt sirkel. Da det i 1882 ble bevist at pi
ikke er et algebraisk, men et transcendent tall,
fulgte det logisk at problemet er uløselig.
– Å bestrebe seg på å løse sirkelens kvadratur,
brukes derfor i dag om mennesker som kaster
bort tid på å løse et umulig problem. Er Brexit av
en slik karakter?
– Vi knytter begrepet til en tidlig karakteristikk
av EØS-avtalen. Det ble da sagt at en slik avtale
ikke kunne være mulig. Men den har vært bærekraftig, selv om den er «umulig». Politikk er det
muliges kunst, også når det fra et teoretisk ståsted
er umulig, sier Graver.=

EU prioriterer land i Afrika, Karibia og Stil-

EU er verdens desidert største bistandsyter. Hva gjør bistandsgiganten når mottakerlandene bryter grunnleggende menneskerettigheter?

FOTO: NTB SCANPIX

VENDEPUNKT: – Brexit kan
være begynnelsen på en disintegrasjonsprosess i EU,
sier jussprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet
i Oslo.

med unntak fra fri bevegelighet for personer, et av
de vanskeligste stridstemaene i forholdet mellom
Storbritannia og EU, sier Graver.
		
Elefanten i båten. Det siste kapittelet i boka
«Squaring the circle on Brexit» heter «Would Britain be an ‘elephant in the boat’?». Hva vil det få å
si for Norge hvis, i denne sammenhengen, gigantlandet Storbritannia, skal inn i vårt lille EØS?
– Det er ikke helt klart hvor sannsynlig dette
scenarioet er. Men dersom de blir med i EØS,
som et fullverdig medlem av Efta, vil det forrykke
maktbalansen. Norge er i dag stormakten i Efta
og har vent seg til å opptre med en viss arroganse,
som av og til provoserer de andre. Det vil bli annerledes med Storbritannia i Efta. Derfor har også
islendingene vært mer positive til dette enn nordmennene.
I Underhuset står de folkevalgte på hver sin side
av gangen og roper og kjefter på hverandre. I det
norske stortinget har debatten som regel blitt tatt
rolig i komiteene før vedtakene blir gjort i en halvtom stortingssal.
– Den politiske kulturen på de britiske øyene
er svært forskjellig fra den norske. De vil lage mye
mer støy rundt vedtak og implementeringen av nye
regler.
– Kan ikke dette være positivt i en norsk kontekst?
– Gjennom EØS fraskriver vi oss retten til å påvirke beslutningene. Det innebærer en reduksjon
i demokratiet. Vi har heller ikke mange politiske
diskusjoner om hvor langt vi skal strekke oss
for å følge med i EU-tilpasningen. Det er også et
demokratisk problem. Slik sett kan mer politisk
oppmerksomhet og diskusjon ses som en styrking
av demokratiet. På den andre side kan det med god
grunn stilles spørsmål ved om EØS som konstruksjon i det hele tatt er mulig med en høy grad av politisering av de spørsmål som reiser seg. Slik sett
vil britenes valg kunne føre til at også vi må velge
mellom EU-medlemskap eller et reelt utenforskap,
hvis det i det hele tatt er et mulig valg i dagens Europa, påpeker Graver.

BISTAND TIL REBELLER: En soldat hviler ved fronten i Kivu-provinsen i Kongo
under krigen i 2008.
En FN-rapport
viste
Kolonifortiden
gjør
at
at Rwanda støttet rebellene i krigen. EU
lehavet:
valgte likevel ikke
å sanksjonere mot
landet.
Bistand med bismak
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Kolonifortiden avgjørende for EUs valg av bistandsmottakere:

Bistand med bismak
EU er
verdens
desidert
største bistandsyter.
Hva gjør
bistandsgiganten når
mottakerlandene
bryter grunnleggende
menneskerettigheter?

Tekst: Morten S. Smedsrud

O

ver halvparten av alle bistandsmidler i verden
kommer fra EU eller fra unionens medlemsland. Det gjør EU til den uten sammenligning største aktøren på kloden.
Som alle andre store bistandsgivere, Norge inkludert, har EU utfordringer knyttet til å holde full
oversikt over bistandspengene og hva de går til.
Ofte hender det at mottakerlandene ikke lever
opp til sine internasjonale og hjemlige forpliktelser
til demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet. Eller at pengene blir brukt til formål som ikke
bygger opp under disse. I slike situasjoner kommer
det raskt krav om kutt i bistandsmidler og innføring av sanksjoner.
– EU kan bruke diplomatiske, økonomiske
eller militære instrumenter. Når det gjelder menneskerettighetsbrudd, er det bistandskutt, politisk
dialog, formell diplomatisk protest eller offentlige
uttalelser hvor handlinger fordømmes, som er vanlig, forteller Johanne Døhlie Saltnes.
Hun ferdigstiller i disse dager sin doktoravhand-

ling i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. I den
stiller hun blant annet spørsmål om hvordan man
kan forklare EUs ulike måter å reagere på menneskerettighetsbrudd i de såkalte ACP-landene
(Africa, Caribbean and Pacific group of states, red.
anm.)
EU er klare på hvilke verdier de prioriterer i sin
utviklingspolitikk.
– EU har gjort utviklingssamarbeid betinget
av respekt for menneskerettigheter, demokrati og
godt styresett. Dette er nedfelt i traktaten som ligger til grunn for hele EUs virksomhet. Disse verdiene ligger også til grunn for EUs utenrikspolitikk,
presiserer Saltnes.
Fra koloniforhold til bistandsforhold. Da
grunnlaget for EU ble formalisert med Romatraktaten i 1957, var fortsatt flere av medlemslandene
kolonimakter. Med de store frigjøringsbevegelsene,
særlig i Afrika fra midten av 1950-tallet, ble de
absolutte yttergrensene til det europeiske samarbeidet raskt forandret. Etter en svært turbulent tid
med store konflikter og kriger, ble koloniforholdet
4/2018
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SVENSK DILEMMA: Johanne
Døhlie Saltnes viser i sin
doktorgrad at Sverige kuttet i
bistand til Rwanda, samtidig
som landet arbeidet for at EU
ikke skulle gjøre det samme.

Folkemordet i Rwanda
• Fra april til juli 1994 ble
mellom 800 000 og
1 million tutsier og moderate hutuer slaktet ned i
et folkemord gjennomført
av hæren og hutumilitsene Interahamwe og
Impuzamugambi.
• Folkemordet ble utløst
av at president Juvénal
Habyarimana omkom da
flyet han var om bord i,
ble skutt ned 6. april.
• FN og verdenssamfunnet fikk massiv kritikk
for ikke å ha sendt nok
soldater til Rwanda i tide.
• I november 1994
vedtok FN å opprette en
egen domstol i Arusha i
Tanzania for å rettsforfølge de ansvarlige for
folkemordet. Rwanda har
også gjennomført et eget
rettsoppgjør basert på
tradisjonelle landsbyrettssaker.
• Rwanda har en befolkning på 11 millioner.
Hutuene utgjør 84
prosent av befolkningen
i Rwanda, mens tutsiene
utgjør 15 prosent.
Kilde: NTB

etter hvert erstattet av et bistands- og utviklingsforhold.
Det europeiske fellesskapet, og etter hvert Den
europeiske unionen (EU), la særlig vekt på bistand
og utviklingshjelp til de såkalte ACP-landene.
– Kolonifortiden er hovedårsaken til at EU helt
siden starten har prioritert Afrika framfor andre
områder. ACP-landene har alltid hatt høyest status
i EU. Bistanden har begynt å jevne seg litt mer
ut mellom verdensdelene, men ACP er fortsatt
største mottaker av bistandsmidler, forteller
Saltnes, som jobber som forsker ved «ARENA
Centre for European Studies».
Saltnes har særlig studert hva som forklarer
EUs politikk i Rwanda, som tidligere var en del av
det som ble kalt Tysk Østafrika, sammen med dagens fastlands-Tanzania og Burundi.
Rwanda var på 1990-tallet åsted for et av historiens verste folkemord, der mellom 800 000 og
1 000 000 mennesker, i hovedsak tutsier, ble drept
(se egen faktaramme).
En av artiklene i doktoravhandlingen handler
om EUs valg av reaksjoner mot menneskerettighetsog demokratibrudd i Rwanda de siste 10 årene.
– Jeg har studert hvordan EU har fulgt opp sin
forpliktelse til å støtte opp om disse verdiene i
sin utviklingspolitikk. Mitt fokus ligger på det vi
kaller politisk kondisjonalitet – nemlig å knytte
bistandsmidler til verdibasert politikk, forteller
Saltnes.
Etter folkemordet ble Paul Kagame visepresident i Rwanda, mens hutuen Pasteur Bizimungu
ble president. I 2000 ble Kagame den første tutsipresidenten i landet. Kagame var frigjøringshelt og
general fra tutsi-folket.
– Rwandas myndigheter har gjort mye godt
under Kagame. Regjeringen har blant annet klart
å holde en utviklingsprosent på ti i over et tiår.
Ulikhetsindeksen har sunket, og korrupsjon er
begrenset. I tillegg har landet tatt eierskap til sin
egen utviklingspolitikk og laget mål og planer i
tråd med lokal kunnskap og praksis, legger Saltnes
til.
Men i likhet med mange andre helter har Kagame ikke klart å beholde statusen både hjemme
og i utlandet. Presidenten har gått i mer autoritær
retning blant annet ved å endre grunnloven slik at
han ikke måtte gå av i 2017, men i stedet kan sitte
helt til 2034.
– Samtidig har det vært innskrenkninger for
pressen og sivilsamfunnsorganisasjoner. Aktivister har måttet rømme til Sør-Afrika for å unnslippe
forfølgelse, forteller Saltnes.

Kolliderende verdier. Det mest betente temaet
var da Rwanda ble anklaget for å støtte rebeller
i provinsen Kivu i nabolandet Den demokratiske
republikken Kongo. I denne østlige provinsen av
Kongo er det spenninger mellom hutuer og tutsier
som inkluderer konflikt om regionens rike naturressurser.
I 2012 publiserte FN en rapport som viste at
Kagame hadde støttet rebellgruppene i Kongo. Da
kom spørsmålet raskt: går EUs bistandspenger til
å støtte væpnede rebeller?
Etter denne rapporten kom kravet i giverlandenes politiske offentlighet om et kutt i bistand og
innføring av sanksjoner.
– Kagame er tydelig på at han ikke vil la seg belære av giverland. Likevel valgte de fleste donorene
i Rwanda å markere avstand til Kagames politikk.
Noen givere valgte å kutte bistandsmidler, mens
andre donorer valgte å reagere med politisk dialog
eller offentlige uttalelser, forteller Saltnes.
EU valgte imidlertid å ikke sanksjonere mot
Rwanda.
I forskningen og litteraturen om bistand er det
et dominerende syn at et land som ikke innfører
sanksjoner, som for eksempel kutt i bistand, gjør
dette på grunn av sine egne interesser i mottakerlandet. Typiske eksempler er økonomiske interesser i forbindelse med handel mellom giver- og
mottakerland.
Selv om dette i mange tilfeller er riktig, var
Saltnes’ hypotese at det fantes flere tilfeller enn
man var klar over, der denne teorien ikke stemte.
– Min hypotese handler om det jeg kaller en
normkollisjon. Det vil si at det er en kollisjon mellom ulike verdibaserte hensyn som forklarer valget av å ikke sanksjonere. Når man har en normkollisjon, vil man bli tvunget til å velge hensynet
til en verdi over en annen, forteller Saltnes.
Fordømte bruddene. Forskere har tidligere overdrevet betydning av interesser, viser Saltnes i artikkelen «Norm collision in the European Union’s
external policies: The case of European Union
sanctions towards Rwanda.»
– I spørsmålet om Rwanda møtte to hensyn
hverandre. Det oppsto en kollisjon mellom hensynet til ikke å påvirke de sosiale og økonomiske
forholdene til befolkningen i Rwanda negativt og
hensynet til tydelig å fordømme menneskerettighetsbrudd.
– Hvorfor valgte EU å ikke sanksjonere i
Rwanda?
– Denne typen instrument – en sanksjon –

kunne ha negativ effekt på levevilkårene til befolkningen i Rwanda. Kutt i bistanden til myndighetene kan føre til kutt fra myndigheter til befolkning, peker Saltnes på.
Det betyr imidlertid ikke at EU ikke fordømte
bruddene i Rwanda. Unionen konfronterte myndighetene gjennom dialog, og sa klart fra hva de syntes om regjeringens politikk.
– Forklaringen på hvorfor EU valgte å ikke
sanksjonere Rwanda, kan ikke knyttes til økonomiske interesser, men heller til hensynet om å ikke
skape negative konsekvenser for befolkningen,
forteller Saltnes før hun forklarer den vitenskapelige teorien.
– Det kan gjøres et skille mellom normkonflikt
knyttet til anvendelse i en gitt situasjon, altså
hvorvidt normen er riktig å følge i denne situasjonen, og normkonflikt knyttet til normens validitet, allmenngyldige verdi, hvorvidt normen er valid under konstante forhold.
I Rwanda finner Saltnes en normkollisjon knyttet til anvendelse. Både hensynet til menneskerettigheter og til ikke å ødelegge for økonomisk
utvikling, var valide i denne situasjonen.
– I valget av reaksjon mot menneskeretts- og
demokratibrudd i Rwanda, ble hensynet til ikke å
ødelegge for de sosiale og økonomiske forholdene
til befolkningen prioritert. Kutt i bistanden ville
kunne ramme befolkningen istedenfor myndighetene. I denne gitte situasjonen måtte hensynet til å
fordømme menneskerettighetsbrudd vike for hensynet til Rwandas befolkning, påpeker Saltnes.
Sverige frøs bistand. Spørsmålet om et giverland skulle reagere med bistand eller sanksjoner,
ble løst på en kreativ måte i tilfellet Rwanda. Dette
er fordi EU har sin sentrale bistandspolitikk, mens
medlemslandene har sine egne. Det endte med at
enkelte land både opprettholdt bistanden og innførte sanksjoner.
– For eksempel valgte Sverige å innføre sanksjoner gjennom bistandskutt, samtidig som de
jobbet for å hindre at EU-kommisjonen innførte
sanksjoner. Sverige frøs 80 millioner i såkalt budsjettstøtte, altså bistand som går rett til mottakerlandets nasjonalbudsjett, forteller Saltnes.
– Hvordan slo det ut i den svenske offentligheten at svenske politikere talte med to tunger?
– Sverige talte ikke med to tunger. EU uttrykte
også klar kritikk av bruddene på menneskerettigheter som Rwanda bidro til i Kongo. Det jeg diskuterer, er valg av ulike instrumenter. Det betyr ikke
at de hadde to forskjellig standpunkt. De valgte to

ulike instrumenter.
56,7%
– Det høres ut som
EU-LAND
de hadde én politikk
«hjemme» og en på
kontinentet?
– Dette viser at
Sverige sto i det samme
dilemmaet som EU. Så
valgte de å løse det på
én måte i sin nasjonale
politikk og på en annen
i EUs felles politikk.
I Sverige var hen23,7%
synet til de nasjonale
USA
institusjonene utslagsgivende. Riksdagen
og opinionen krevde
kutt i bistanden. Det
var hensynet til disse
aktørene som gjorde at
Sverige kuttet sin budsjettstøtte.
– EU opererte på sin
side i en mindre politisert kontekst. Deres valg om å ikke sanksjonere
ble tatt uten store protester fra opinionen eller
EU-parlamentet. Ønsket om å opprettholde bistanden til Rwanda kunne derfor medlemsstatene
få gjennomslag for via EU, forteller forskeren.
Andre forskere på området har ment at årsaken
til at EU ikke innførte sanksjoner, er dårlig samvittighet for at verdenssamfunnet sviktet folket
i Rwanda under folkemordet, såkalt «genocide
guilt».
Saltnes vier imidlertid ikke denne hypotesen
nevneverdig plass i avhandlingen.
– De jeg snakket med, var veldig tydelige på
at Rwanda har en spesiell plass i historien på
grunn av folkemordet. Men de sa også at dette
ikke spilte noen rolle i hvordan de forholdt seg
politisk til landet etter folkemordet. I bistands- og
utviklingspolitikken gjaldt langt nærmere og mer
konkrete argumenter, forteller Saltnes.
For å få en tilstrekkelig god forklaring på EUs
politikk, trenger vi mer nyanserte begreper enn
den vanlige todelingen av giverland som enten
«idealisten» som er motivert av altruisme eller
«realisten» som søker økonomisk vinning, mener
hun.
– Hypotesen om normkollisjon bidrar til å
nyansere vår forståelse av både hva som motiverer
giverland generelt og hva som forklarer EUs utenrikspolitikk spesielt, sier Saltnes.=

7,2%
JAPAN
6,6%
ANDRE
3%
NORGE

2,7%
KANADA

BISTANDSGIGANT: EU og
medlemslandene er den
klart største bistandsgiveren
i verden. Kilde: EU
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Er Norges tilslutning til stadig flere EU-byråer et brudd på EØS-avtalen?

EUs byråer

En trussel mot demokratiet

1. Forsvarsbyrået (EDA)
2. Sikkerhetsbyrået (EUISS)
3. Satellittovervåkingsbyrået (SatCen)
4. Energibyrået (Acer)
5. Telekommunikasjonsbyrået (Berec)
6. Plantemangfoldsbyrået (CPVO)

-

7. HMS-byrået (EUOSHA)

Ingen vet helt hva de er eller hvor de hører hjemme i EUhierarkiet. Men sikkert er det at unionens byråer blir flere og
får stadig mer makt. Også i Norge.

8. Grensebyrået (Frontex)
9. ITbyrået (euLisa)
10. Asylbyrået (EASO)
11. Flybyrået (EASA)

15
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12. Bankbyrået (EBA)
13. Smitte-og sykdomsbekjempelsesbyrået(ECDC)
14. Yrkesutdanningsbyrået (Cedefop)
15. Kjemikaliebyrået (ECHA)

9

13

16. Miljøbyrået (EEA)
17. Fiskeribyrået (EFCA)

5

18. Matvarebyrået (EFSA)
19. Levekårsbyrået (Eurofound)
20. Satellittbyrået (GSA)

21

16

21. Likestillingsbyrået (EIGE)
22. Pensjonsbyrået (EIOPA)

19

23. Maritim sikkerhetsbyrå (EMSA)
24. Medisinbyrået (Ema)

12
24

25. Rusmiddelbyrået (EMCDDA)
26. Polititreningsbyrået (CEPOL)

27
35

27. Politisamarbeidsbyrået (Europol)

11

1
34

28. Informasjonssikkerhetsbyrået (Enisa)
29. Jernbanebyrået (ERA)

29

30. Verdipapirbyrået (Esma)

8

36

2
30

31. Kompetansebyrået (ETF)
32. Byrå for grunnleggende rettigheter (FRA)
33. Patentbyrået (EUIPO)

20

22
37

32
4

35. Justisbyrået (Eurojust)

31

36. Oversettingsbyrået (CdT)

17

23
25
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34. Byrået for finansiell stabilitet (SRB)

37. Byrået for systemrisiko (ESRB)

26

6

18

7

Tekst: Morten S. Smedsrud

A

3

cer. Ordet gir gjenklang fra en politisk debatt
sist vinter. Venstresida og de nasjonalkonservative var i harnisk. Etter noen uker begynte også
andre å innse at det de klagde på, ikke var en dårlig
laptop. De smykket seg med begreper som gjorde
at det begynte å virke åpenbart at det måtte dreie
seg om noe langt viktigere: Selvstyre, frihet og
demokrati.
Men la oss ta et skritt tilbake. Hva er Acer?

14

33

28
28

ALL MAKT I DENNE SAL? Stortingsrepresentantene Espen Barth Eide (Ap, t.h.) og Bjørnar Moxnes (Rødt, t.v.) debatterte
Norges tilslutning til EUs energibyrå, Acer, sist vår. Barth Eide og hans meningsfeller trakk det lengste strået, og Stortinget sa i
mars 2018 ja til norsk deltakelse, til tross for kraftig politisk motstand.

10

Det enkle svaret er: EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (Agency for the Cooperation
of Energy Regulators) – et byrå som skal sikre et
integrert energimarked i EU ved å harmonisere
medlemsstatenes regelverk.
Men går vi enda lenger tilbake, støter vi på noe
mer grunnleggende: Hva er egentlig disse byråene
som Acer tydeligvis bare er ett av? Og hvorfor får
de folk til å rope opp om suverenitet, frihet og
demokrati?
– Dette skyldes delvis frykt for at disse byråene
4/2018
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Acer
• EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (Agency
for the Cooperation of
Energy Regulators; Acer)
ble grunnlagt 3. september 2009.
• Acer skal sikre et
integrert energimarked i
EU ved å harmonisere
medlemsstatenes
regelverk på dette feltet.
• Det er oppnådd
enighet mellom EØS/
EFTA-landene og EU
om hvordan EUs tredje
energimarkedspakke,
som er rettsgrunnlaget
for Acer, skal tas inn i
EØS-avtalen.
• Stortinget stemte
torsdag 22. mars for at
Norge skal slutte seg
til EUs tredje energimarkedspakke. Formelt
skal Stortinget behandle
samtykke til godkjenning
av EØS-komiteens
beslutning av 5. mai
2017 om innlemmelse av
energimarkedspakken i
EØS-avtalen.
• Byrået har hovedkvarter i Slovenias hovedstad
Ljubljana. Direktør siden
etableringen er Alberto
Pototschnig.
Kilde: NTB

undergraver demokratiske prosesser, og manglende
kunnskap om hvilken rolle de spiller og hvilken
makt de har. EU-byråene har fått en større og større
rolle i EUs utøvende myndighet, særlig de siste ti
årene, men er likevel «a new kid on the block» for
EØS-avtalen, sier Jarle Trondal.
Han er Norges kanskje fremste ekspert på EUbyråene, professor ved Universitetet i Agder og
tilknyttet ARENA Senter for europaforskning ved
Universitetet i Oslo.
Byråene – hva er de? Til sammen fins det nå
godt over 30 byråer som Norge er tilsluttet.
– EU-byråene har i hovedsak oppstått etter at
Norge sa nei til medlemskap i EU i 1994. EØSavtalen, og ikke EU-byråene, har dannet grunnlaget for Norges tilknytning til EU i tiden etter,
sier Trondal.
Det pågår en kontinuerlig diskusjon mellom
fagfolk om hva byråene – «agencies» på engelsk –
egentlig er. Det er tre hovedteorier:
• Mellomstatlige organisasjoner: Denne modellen
ser på byråene som svake og nøytrale overvåkere
av iverksettingen av politikken som er vedtatt av
medlemsstatene. Byråenes makt sees som delegert
fra medlemslandene, og de holdes i sjakk og under
kontroll av medlemsstatene gjennom representasjon i byråenes styrer.
• Transnasjonale ekspertorganer: I en slik beskrivelse er byråene løst koplet til både medlemsstatene
og EU-nivået. EU-byråene fremstilles derfor som
uavhengige både av medlemsstatene og av EU-institusjonene, og «flyter» fritt mellom styringsnivåene.
De er ikke underlagt demokratisk kontroll.

Under direkte administrasjon. Utfordringen
for den norske tilknytningen til EU er at EØSavtalen er basert på den såkalt mellomstatlige
modellen, altså det første punktet ovenfor. Hvis
det viser seg, som mange teoretikere mener, at byråene har fått nye og mer regulerende funksjoner,
kan det være i strid med hele EØS-avtalen.
– Ideen om EU-byråene som transnasjonale og
overnasjonale utfordrer ideen om nasjonal iverksettingskontroll og indirekte styring, sier Trondal.

I introduksjonsartikkelen til denne temautgaven
diskuterte vi demokratiunderskuddet i EU.
– Er byråene med på å øke det demokratiske
underskuddet i EU?
– Nei, det blir for enkelt. Vi kan si at de først og
fremst er tenkt å være organer som understøtter
den utøvende myndigheten i EU. De må forholde
seg til EU-parlamentet via EU-kommisjonen, og
slik sett er byråene under demokratisk kontroll –
men likevel på armlengdes avstand, som vi sier.
Kan være grunnlovsstridig. I skrivende stund
mobiliserer både Senterpartiet og Arbeiderpartiet
troppene og forsøksvis opinionen i frykt for EUs
planer om et felles europeisk arbeidsmarkedsbyrå
som er planlagt å starte neste år.
Under debatten sist vinter hevdet organisasjonen Nei til EU at stortingsvedtaket om tilslutning til
Acer var grunnlovsstridig. Ifølge organisasjonen
skulle saken blitt behandlet som suverenitetsavståelse etter Grunnlovens § 115. Paragrafen krever
tre firedels flertall og at minst to tredeler av representantene er til stede for at Stortinget skal kunne
avstå beslutningsmyndighet til internasjonale organisasjoner der Norge ikke selv er medlem.
UiB-professorene Halvard Haukeland Fredriksen og Eirik Holmøyvik har påpekt at Norge ved
å slutte seg til EUs byråer, blir underlagt organer
som kan fatte vedtak som Norge ikke har mulighet
til å stemme over.
Skeptikerne til byråtilslutning mener at det er en
omgåelse av Grunnloven at man har overlatt til Eftas overvåkingsmyndighet, Esa, å fatte vedtakene.
I en slik modell vil ikke vedtakene være innom
Stortinget til behandling, men umiddelbart tre i
kraft også i Norge.
Regjeringen, ved statsrådene Terje Søviknes
og Ine Marie Søreide, mente at tilslutning til Acer

ikke brøt med grunnloven fordi «(…) Acer-forordningen ikke vil få direkte internrettslig virkning
i Norge, og at det dermed ikke foreligger myndighetsoverføring i Grunnlovens forstand.», slik det
het på regjeringens egen hjemmeside.
UiO-professor Øystein Rian skrev i slutten av
mai i år i Klassekampen at «(…) utviklingen av
EØS-ordningen har ført til at Norge blir trukket
inn i en ny lydriketid.» og sammenlignet tiden vi
er på vei inn i, med dansketiden i norsk historie.
Ifølge EU selv er det enkelt: «De (byråene, red.
anm.) bidrar til å gjøre Europa mer konkurransedyktig og et bedre sted å bo og arbeide, og dermed
tjene EU-borgernes interesser som helhet», heter
det på unionens hjemmesider.
I strid med EØS-avtalen? Under Arendalsuka i
august bidro professor Jarle Trondal i en paneldebatt der han stilte spørsmålet: Bryter byråene med
EØS-avtalen? For ham er svaret klart:
– Byråene bryter med EØS-avtalens forutsetning om nasjonal, administrativ suverenitet.
Men det er ikke hele svaret.
– De bidrar samtidig til avtalens hovedidé om
dynamisk harmonisering av lovverk og praktisering.
– De både bryter og bryter ikke. Hvordan kan
man veie disse to hensynene opp mot hverandre:
Norge har formell suverenitet, men harmoniserer
lovverk og politisk praksis?
– Vi kan si at dette er det politisk-administrative kompromisset Norge har valgt å ta: Man har
valgt en ordning som sikrer harmonisert lovgivning
og administrative standarder som er like innad i
EØS-området, samtidig som man har fratatt seg
selv muligheten til å utforme regler og standarder
på lik linje med EU-medlemmene, sier Trondal.=

ET KOMPROMISS: Opprinnelig var byråene nettopp
tenkt som et slags kompromiss. EU-landene ønsket
mer regulering på sentrale
politikkområder, men ville
ikke overføre mer makt til
den allerede mektige EUkommisjonen. Svaret var
byråer.

FOTO: UNIVERSITETET I AGDER

• Ekte EU-institusjoner: I dette overnasjonale
bildet oppfattes byråene som genuine EU-institusjoner som er tett integrert i EU-kommisjonens
virksomhet. De oppfattes som reguleringsorganer
mer enn som løse informasjonsknutepunkter.

Årsaken til dette er at byråene forholder seg direkte
til nasjonale fagmyndigheter uten å gå via nasjonal, politisk ledelse. Det gjør at man kan stille
spørsmål om de tilsluttede landene mister noe av
sin nasjonale suverenitet.
– Direkte administrasjon på tvers av styringsnivåer gir et bilde av en dypere form for administrativ integrasjon enn EØS-avtalen forutsetter, sier
Trondal.
– Forskere er ikke helt sikre på hvor i EUhierarkiet byråene hører hjemme. Er ikke det et
problem i seg selv?
– Ikke nødvendigvis. Det er mer spennende
faglig sett. Den faglige uenigheten her har minst to
årsaker: Dels skyldes det teoretisk uenighet i faget,
noe som ender i ulike oppfatninger om byråenes
plassering og rolle. Dels skyldes usikkerheten eller
uenigheten at EU-byråene har en uklar plassering.
Vi kan se på dem som kompromisser mellom medlemsstatenes behov for kontroll – den mellomstatlige modellen – og behovet for overnasjonal regulering, sier Trondal.
		
Et kompromiss som fikk eget liv. Opprinnelig
var byråene nettopp tenkt som et slags kompromiss. EU-landene ønsket mer regulering på sentrale politikkområder, men ville ikke overføre mer
makt til den allerede mektige EU-kommisjonen.
Svaret var byråer.
«Byråene kan unndra seg politisk styring, og vi
får en byråkratisk glidning der de på eget initiativ
går bort fra sine opprinnelige oppgaver», heter
det i boka «Hvordan virker EU?», som Trondal er
medforfatter av.
Byråene skulle i utgangspunktet ha såkalt
«ikke-regulerende» oppgaver. Men i praksis har de
fått regulerende oppgaver.
– Det har forekommet oppgaveekspansjon
innad i byråene, sier Trondal.
Oppgaveekspansjon er ikke helt ukjent. Også
andre internasjonale organisasjoner opplever at
avdelinger fyller maktvakuum ved å tilrive seg
oppgaver som i utgangspunktet ikke var tiltenkt
dem.
De siste ti årene har byråene blitt innført på
stadig «tyngre» politikkområder. Etter finanskrisen i 2008 opprettet EU en ny tilsynsstruktur for
finans. Det ble opprettet i alt tre tilsyn: for bank,
for pensjon og forsikring og for verdipapirer.
– EU-byråene opererer i gråsonen mellom politikk og administrasjon. De har ikke bare vokst kraftig i antall det siste tiåret, men har også opplevd
oppgaveekspansjon ut over opprinnelige mandater.
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FAKTA

TEMA

KOMPLISERT: – EU-byråene
bryter med EØS-avtalens
forutsetning om nasjonal,
administrativ suverenitet,
men bidrar samtidig til avtalens hovedidé om dynamisk
harmonisering av lovverk og
praktisering, sier professor
Jarle Trondal.
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Arbeidsmarkedet i EU:

KinaSJOKKET –
alle rammes ikke likt

KINASJOKKET har ulike
konsekvenser omkring i
Europa, alt etter hvor koordinert lønnsdannelsen er, sier
Anders Kjelsrud.
FOTO: NTB SCANPIX

Industrivarer fra Kina flommer inn i EU-landene.
Europeiske industriarbeidere
er utsatt. Men der lønnen
bestemmes gjennom forhandlinger på nasjonalt nivå,
er fallet i sysselsettingen lik
null.
Tekst: Trine Nickelsen

E

lektronikk, klær, sportsutstyr. Kina er verdens
største eksportør av industrivarer. Fra årtusenskiftet har lavkostlandet økt sin eksport til EU og
Europa for øvrig. Veksten har vært voldsom. Eksporten er tredoblet. Kina økte også sin import fra
Europa, men langt mindre enn eksportøkningen.
Brå endring. Den kapitalistiske utviklingen i
Kina krever adgang til eksportmarkedene. I 2001
ble Kina med i Verdens handelsorganisasjon,
WTO. Det internasjonale arbeidsmarkedet ble dermed utvidet med nesten én milliard mennesker.
– Med en så stor og brå endring er det mulig å
finne årsakssammenhenger, påpeker Anders Kjelsrud, som er postdoktor på Økonomisk institutt ved
Universitetet i Oslo.
Før euroen ble innført i 1999, var utviklingen i
Europa preget av konvergens. Landene nærmet seg
hverandre. Etter euroen har denne tilnærmingen
stoppet opp. Forskjellene mellom land er også blitt
tydeligere igjen i forbindelse med finanskrisen og
den etterfølgende gjeldskrisen.
Store variasjoner. – Ett område der Europa aldri
har vært enhetlig organisert, er arbeidsmarkedet.
I England er det nesten fullstendig desentralisert,
uten koordinering i lønnsfastsettelsen på tvers av
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KINA–HELLAS: Kontainerskip med varer fra Kina
ankommer Piraeus havn i
Hellas tidligere i år.

FAKTA
Kinasjokket
• Kinasjokket betegner
den store økningen i
import fra lavkostlandet
Kina, som fra 2001 trådte
inn på verdensmarkedet
for fullt.
• EU importerer for mer
enn 1 milliard euro fra
Kina hver dag.

bedrifter og faggrupper. I mange mellomeuropeiske land er det noe koordinering, men ikke like
sentralisert og koordinert som i Sverige, Danmark
og Norge, påpeker Kjelsrud.
Tar vi også med variasjoner i hvordan velferdsstatene er utformet, ser vi lett at Europa ikke har
én, men mange sosiale modeller.
– Variasjonene som finnes mellom nesten like
rike land, gir oss muligheten til å forstå hvordan
de enkelte ordningene virker når alle landene utsettes for den samme påvirkningen utenfra, sier
økonomen.
Samfunnsfagene kan som kjent ikke benytte seg

av kontrollerte eksperimenter i samme grad som
naturvitenskapene. Derfor er det viktig å kunne
utnytte de eksperimentliknende endringene som
kommer av seg selv.
Kinasjokket. – Kinasjokket er et sånt «eksperiment». Det kan hjelpe oss å forklare den vanlige atferden til europeiske produsenter av industrivarer.
Hvordan reagerer bedrifter, sektorer og organisasjoner på sjokket – nemlig det at Kina trer inn i
verdensøkonomien?
– Andre forskere har tidligere undersøkt konsekvensene av Kinasjokket for enkeltland. Vi vil

FAKTA
European Strains
• Økonomien i Europa er
preget av krise. European
Strains er et større forskningsprosjekt som søker å
forstå krisen.
• Ett av delprosjektene
handler om arbeidsmarkedet i Europa.
• Deltakere i delprosjektet
er Anders Kjelsrud, Erling
Barth, Henning Finseraas
og Kalle Moene.

heller finne ut hvordan økt globalisering påvirker
Europa som helhet, sier forskeren.
Kjelsrud og kollegene har delt Europa inn i 183
mindre regioner. For hver enkelt region beregner
de hvor utsatt den er for Kinasjokket. En region
som selv ikke produserer industrivarene som Kina
eksporterer, er ikke direkte utsatt for økt konkurranse og dermed heller ikke for Kinasjokket. Hvor
utsatt en region er, avhenger derfor av hvor høy
andel av sysselsettingen som er i bransjer som er
utsatt for konkurransen fra Kina.
– Å se på Kinasjokket for Europa som helhet er
ikke spesielt kontroversielt. Men når vi deler land
i ulike grupper basert på hvordan lønnsdannelsen
er organisert, er det mindre rett fram, og resultatene må basere seg på flere antakelser. Vi gjør en
rekke tester for å overbevise, framholder Kjelsrud.
– Vi tror arbeidet vårt kan gi ny innsikt i hvordan de ulike arbeidsmarkedsinstitusjonene faktisk
virker, legger han til.
Koordinering viktigst. – Hvordan påvirker så
Kinasjokket arbeidsmarkedet i Europa?
– De empiriske analysene våre viser store forskjeller i reaksjonene på Kinasjokket avhengig av
graden av koordinering i lønnsfastsettelsen, forteller Kjelsrud.
De store organisasjonene i arbeidslivet er en
viktig del av hvordan samfunnet og økonomien
henger sammen. Sosial organisering med koordinering i lønnsdannelsen ser ut til å gi en effektiv
beskyttelse mot redusert sysselsetting som følge av
globaliseringssjokk.
Mens den samlete sysselsettingsreduksjonen i
land med koordinering er liten, er den betydelig
– og truende for dem det gjelder – i land uten koordinering i lønnsdannelsen.
Sterke fagforeninger og omfattende arbeidsgiverorganisasjoner beskytter mot negative konsekvenser av økt globalisering.
– I mer desentraliserte systemer, derimot, er
denne beskyttelsen mindre effektiv. Sterke kollektive organisasjoner ser altså ut til å redde sysselsettingen og ikke true den, slik mange tror.=
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• Atle Grønn

Professor og sjakkspiller Atle Grønn kjemper mot kaos.
På brettet, i språket og i livet.

En uventet vakker
generalisering
EN USANNSYNLIG KJENDIS:
– Jeg stilte opp i en VG-sak
der jeg poserte med lillefingeren i munnviken og et
mysende blikk, akkurat som
«Dr. Evil» fra Austin Powersfilmene. Det falt ikke i god jord
hos kona, medgir professor
Atle Grønn.

Tekst: Morten S. Smedsrud · Foto: Ola Sæther

NAVN: Atle Grønn

E

FØDT: 7. august 1971

r det én ting Atle Grønn ikke kan fordra, så er
det kaos. Å beskrive virkeligheten som kaotisk
er ensbetydende med intellektuell fallitt. Det betyr
at mennesket ikke har forstått systemet.
I dette portrettintervjuet vil likevel Atle Grønn
si ordet «kaos» gjentatte ganger – men det er hver
gang fulgt av en ytring om mishag.
Professoren i russisk ved Universitetet i Oslo og
den internasjonale mesteren i sjakk ønsker å finne,
ja insisterer på å formulere en korrekt beskrivelse
– én løsning. Og den skal være enkel, pen og logisk.
– En uventet vakker generalisering, smiler
Grønn.
Det gjelder både i jobben som professor i russisk lingvistikk. Og «på jobb» som en av landets
nye B-kjendiser – sjakkekspertene.

H

an har funnet dem, de vakre generaliseringene, noen få ganger. I formaliseringen av
russiske verb og i noen varianter i den såkalt sicilianske åpningen i sjakk.
– I sjakk er det et endelig antall muligheter,
riktignok med flere partier enn atomer i det observerbare universet. I prinsippet er man derfor garantert å finne sannheten på sjakkbrettet hvis man leter godt nok, sier Grønn, der han sitter på det som
må være et av de aller minste professorkontorene
ved Universitetet i Oslo.
– Lingvistikken og livet kan være mer frustrerende, sier han.
Han har nettopp sendt siste kapittel av boka
«Sjakkgeniene» til forlaget så den rekker ut til
bokhandlene i god tid før Magnus Carlsen spiller
sjakk-VM i november. Og i god tid til julesalget.

SIVILSTATUS: Gift, to
barn.
STILLING: Professor
i russisk språkvitenskap ved Universitetet i
Oslo. Har fram til 2018,
sammen med professor
Dag Haug, vært leder for
SynSem, et tverrfaglig
satsingsområde på Det
humanistiske fakultet.
80% stilling ved UiO,
20% i Aftenposten.
AKTUELL: Sjakkekspert
i NRK og har nylig utgitt
«Sjakkgeniene. Historien
om verdensmesterne»
sammen med Hans Olav
Lahlum.

I boka har professoren fortalt historien om de åtte
sovjetiske og russiske verdensmestrene i sjakk,
mens krimforfatter, historiker og sjakkspiller
Hans Olav Lahlum har skrevet om de åtte andre
geniene gjennom 132 år – til sammen 16 verdensmestre.
I rollen som russiskprofessor er formidling av
russisk kultur blant hans hovedoppgaver, og hva er
vel viktigere for russisk kultur enn sjakk? Hva kan
vel han for at temaet sammenfalt med hans store
lidenskap: livet på de 64 rutene?

I

et portrett er det viktig å få fram hovedpersonens egenskaper utenfor arbeid. Hva slags hobbyer har vedkommende? Hva er han eller hun opptatt
av? Hva slags bøker er det som slukes lidenskapelig?
For Atle Grønn er det omvendt. Mange vet at
han er en av landets beste sjakkspillere og ekspertkommentator i NRKs sendinger fra VM i lang-,
hurtig- og lynsjakk. Men det er jo ikke noe å leve
av. Så hva i alle dager er det denne mannen egentlig driver med?
– Jeg er en ganske snever lingvist innenfor feltet formell semantikk, er Grønns korte oppsummering av den andre delen av livet sitt.
Konkret har Grønn fordypet seg i formaliseringen av grammatiske kategorier knyttet til russiske
verb, et arbeid han fikk Kongens gullmedalje for da
han skrev sin doktoravhandling for 15 år siden.
Faglig følger han prinsippet om logikk, renhet
og skjønnhet så langt at han, nordmannen fra Ila
i Oslo, er blitt invitert til ledende universiteter i
Moskva og flere steder i Russland for å forelese om
verbsystemet for russiske lingvister og studenter.
– Enkelte forskere ser det visst som sin oppgave
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kun å beskrive kaoset, kvantifisere
det i noen tabeller. Det har jeg mindre
interesse av, utdyper Grønn.
Hvis analysen ikke lar seg formulere i et vakkert teorem, klarer han ikke
å engasjere seg.
– Men jeg blir mer og mer opptatt
av at funnene i forskningen også skal
kunne formidles til mine studenter,
gjerne på bachelornivå. Så jeg spøker
med at jeg har konvertert til «skolegrammatikken», en betegnelse som
lingvister gjerne forakter.

S

jakksendingene på NRK og spaltene i Aftenposten og Dag og Tid har ført Grønn fra en
anonym Blindern-tilværelse til en slags kjendisstatus i den norske offentligheten.
Det fører til en hel rekke tilbud av ulik karakter.
– Jeg stilte opp i en VG-sak der jeg poserte med
lillefingeren i munnviken og et mysende blikk,
akkurat som «Dr. Evil» fra Austin Powers-filmene.
Det falt ikke i god jord hos kona, hihihi, sier Grønn
og tilkjennegir sin svært karakteristiske og smittende latter.
Den store fadesen, derimot, klarte professoren
heldigvis å avverge. Den kunne inntruffet da han
ble spurt om å være med i en musikkvideo med
den mildt sagt folkelige artisten Stian Thorbjørnsen, bedre kjent som «Staysman».
– Jeg fikk en magefølelse på at jeg burde si nei,
og gjorde heldigvis det, forteller Grønn.
Det gjorde han klokt i.
– Da jeg fortalte det til kona, ble hun helt himmelfallen, før hun sa: «Hvis du hadde blitt med på
det, hadde jeg gått fra deg.»
Enkelte invitasjoner klarer han likevel ikke å si
nei til. Grønn spretter opp fra lenestolen hjemme i
stua, dit vi noen dager senere har forflyttet oss, og
plukker opp noe fra toppen av kommoden.
– Å komme inn på «Gullrekka» er sjakknerdens
hevn, smiler han og viser fram et takkekort med
bilde av ham da han var gjest i NRKs «Nytt på
Nytt» sist vinter.
Mange av Grønns egne (forsøk på) morsomheter ble liggende igjen på gulvet i klipperommet.
– Jeg syns jeg sa mye morsomt, men ingen lo.
Jeg hadde blant annet en artig kommentar om
tautologier.

BOKAKTUELL: Sammen
med krimforfatter og historiker Hans Olav Lahlum har
Grønn skrevet boka «Sjakkgeniene» om de 16 verdensmesterne i sjakk. – Hans
Olav koketterer med «jeg er
ikke så intelligent som folk
tror», så da får jeg svare «jeg
er ikke så arrogant som dere
tror», sier Grønn.

– Javel?
– Det er et uttrykk for når vi bruker flere ord for å si det samme. For
eksempel «menn er menn». Tolket
bokstavelig inneholder ikke utsagnet noe ny informasjon, oppklarer
Grønn.
Det er lett å ha sympati med klipperen i NRK når man hører Grønns
punchline.
– Jeg dro en logisk slutning fra
Sylvi Listhaugs bruk av begrepet «å
kalle en spade for en spade», til det særnorske uttrykket «stafett er stafett». Jeg syns selv det var
ganske fiffig, men det falt dødt til bakken.
Dagen etter sending satte han seg ved datamaskinen for å scrolle gjennom kommentarfeltene.
– Jeg ble advart, men gjorde det selvfølgelig
likevel. Nettrollene bombarderte sendingen med
meldinger. Jeg var bare nevnt én gang. Det sto:
«Den skalla nissen gjorde det ikke noe bedre». Det
var vel en presis beskrivelse.

T

ittelen på hans første bok, «Sjakken eller
livet» fra 2016, spiller på valget de virkelig
sjakkgale må ta mellom de 64 rutene og verdenen
utenfor.
Selv hevder Grønn at han er en av dem som
valgte livet. Riktigere er det kanskje å si at han
fikk livet til å handle om sjakk.
– I den grad jeg må ha kontakt med livet utenfor, har jeg sørget for at det er sjakk i det også,
forteller Grønn.
Han er gift med visepresidenten i Norges sjakkforbund. Datteren er nordisk mester i sjakk, og
sønnen norgesmester. Sammen bor de i et vertikaldelt trehus i Tåsen hageby i Oslo.
– Vi er kjent som sjakkfamilien. Det er mange
familier i norsk sjakk, men det er som regel en
pappa med et par sønner som spiller. Vi er mor,
far, datter og sønn – den eneste ekte sjakkkjernefamilien.
Grønn hevder likevel at han aldri har vært noen
pådriver for at barna skulle satse aktivt på sjakk.
– Jeg har vært svært bevisst på ikke å presse
dem. Hvis jeg gjorde det, ville de sluttet på flekken,
tror Grønn.

Jeg holder på med det jeg gjør pga. Magnus Carlsen.
Det har vært et privilegium å se et geni vokse opp.

S

jakken tiltrekker seg folk som har tid til å vanke
i et aparte miljø på siden av samfunnet.
– Sjakkmiljøet er ikke så uskyldig som mange
sikkert tror. Jeg måtte drive litt selvsensur på de
drøyeste historiene i «Sjakken eller livet», forteller
Grønn.
– På 1980-tallet var Oslo Schakselskap fullt av
originaler. Det ble hvisket over sjakkbrettene om
at et par av medlemmene i klubben produserte
pornofilmer. Jeg var så uskyldig at jeg trodde dette
var mest skryt, inntil en av dem dukket opp under
pseudonym i et TV-intervju 20 år senere, omtalt
som «Norges første pornoskuespiller». De er nok
ferdige i bransjen nå, men sjakk kan de jo spille
fremdeles.
Dette miljøet rundt sjakklubben med alle de
eksentriske folkene, fins ikke lenger. Sjakken (og
pornoen) har siden funnet seg en ny boltreplass:
internett.

DRO TIL RUSSLAND:
– Det er interessant å ha sett
Sovjetunionen med egne
øyne og rart å tenke på at
jeg nå har studenter født
etter oppløsningen av
unionen.

– Nå sitter alle hjemme i hver sin stue og … spiller
sjakk på mobiltelefonen. De møter bare opp i klubben når det er turnering. Før møtte folk opp hver
dag bare for å henge, mimrer Grønn.
Barndommen er det ikke så mye å si om, ifølge
Grønn selv.
– Gammel oslofamilie som kan spores i byen
tilbake til 1700-tallet. Vokste opp på Ila i Oslo med
lærerforeldre. Gangavstand til sjakklubben på
Majorstua, er professorens punktvise oppsummering av den tidlige delen av livet.
Unge Grønn fikk sin akademiske oppvåkning
i ungdommen gjennom studiet av sjakklitteratur,
mer enn som gymnasiast ved Oslo katedralskole,
«Katta».
– Ungdomstiden var vel ingen stor suksess sosialt. Jeg brukte all ledig tid på sjakk – satt i skoletimene og regnet sjakkvarianter som jeg skrev ned
i kladdeboka. En fin ting med «Katta» var at jeg

Nivået i sjakken er høyere enn i vitenskapen.
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• Atle Grønn

D

a han valgte livet fremfor sjakken – skjønt
gjorde han det? – fikk han det travelt med
å ta igjen den tiden han hadde «kastet bort» på
sjakk. Grønn er vokst opp i perioden med sovjetisk
sjakkdominans. For ham var det derfor åpenbart
at en skikkelig sjakkspiller måtte kunne russisk.
– Jeg sto opp klokka sju og leste russisk grammatikk i ti-tolv timer hver dag, også i helgene,
forteller Grønn.
Han oppdaget raskt at han tok igjen det tapte.
Selvtilliten han hadde fått fra å bli juniornorgesmester i sjakk som 15-åring, gjorde at han ikke
hadde noen mangel på akademisk trygghet.
– Da jeg ble hektet på grammatikk, var det nok
også en slags flukt fra sjakken og den eksistensielle
kvalmen man kjenner, når man innser at sjakken
er en virkelighetsflukt, sier Grønn.
– Er du alltid på flukt?
– Både sjakken og grammatikken er abstrakte,

FOTO: MORTEN S. SMEDSRUD

ble motivert til å bruke konkurranseinstinktet fra
sjakken til å hevde meg også faglig. En prøve eller
tentamen var for meg alltid noe av den samme
intellektuelle konsentrasjonsøvelsen som et sjakkparti.
Han var fortapt allerede da.
– Jeg kommer meg aldri ut av sjakken. Den er en
besettelse og livslang kjærlighet, forteller Grønn,
som har en seier i lynsjakk mot tidligere verdensmester Mikhail Tal som en av sine største bragder.
Etter gymnaset brukte Grønn ett år på å finne
ut hvor god han kunne bli.
– Da gikk det bare i sjakk dagen lang. Jeg innså
imidlertid at jeg aldri ville komme opp på det
nivået som Simen holdt, forteller Grønn og viser
til Norges beste sjakkspiller før Magnus Carlsen,
Simen Agdestein.
– Ergrer du deg over at du ikke har fått stormestertittelen i sjakk? Du har jo vært på landslaget og et godt stykke oppe på 2400-tallet i rating?
– Nei, som sjakkspiller er jeg mer en idéhistoriker enn en praktisk spiller. Sammenliknet med
Agdestein, for eksempel, er jeg for dårlig til å regne
varianter når stillingen tilsynelatende er kaotisk.
Jeg må ha orden i systemet for å spille godt; jeg
må kunne sette sjakkmønstrene i et sjakkhistorisk
perspektiv. Men det blir en begrensning i praktisk
spill.

MØTTE EN MESTER: Ved
siden av verdensmester
Magnus Carlsen er Simen
Agdestein Norges største
sjakkstjerne. Her er Atle
Grønn i aksjon mot sjakklegenden under landsturneringen i Sarpsborg sist
sommer. Turneringen hadde
begynt svært godt for Grønn,
men det var her det snudde.
– Jeg tok remis i en god stilling i dette partiet. Det skal
man aldri gjøre, sier Grønn.

lukkede systemer. Jeg veksler nok mellom å flykte
fra det ene til det andre, for samfunnet utenfor vil
jeg helst fortrenge. Ikke det at jeg ikke følger med
på for eksempel politikk. Men det er bare i sjakken
og grammatikken at jeg kan finne svar.
Noen ville trekke fram relativitetsteorien, kuren
for polio eller kartleggingen av menneskets DNA
som de største vitenskapelige gjennombruddene i
forrige århundre. Lingvister har sin egen rangering.
– Den viktigste innsikten kom i andre halvdel
av 1900-tallet da man begynte å fundere på hvorfor alle barn konstruerer perfekte setninger på
morsmålet sitt, hevder Grønn.
Lingvisten Noam Chomsky påpekte at barn
kunne snakke perfekt allerede i treårsalderen.
– Da har de hørt noen titusen setninger. Men
det er altfor lite til å lage en perfekt grammatikk.
De som godtar kaos, mener at alt dette er innlært.
Men de har et forklaringsproblem. Små barn kan
også konstruere perfekte setninger som kanskje
aldri er sagt før, som «gi meg den gule ballen og
den blå kanna med den lille tuten». Det er ikke
mulig å forklare uten at det må ligge grammatiske
strukturer biologisk latent i hjernen, mener Chomsky.
– Alle som har hørt små barn snakke, har jo
merket at de ofte gjør grammatikalske feil?
– Joda, men dette er «logiske feil», som egent-

Man blir litt trist på forskningens vegne. Det er en veldig
ensom verden, der man ofte skriver for seg selv.

lig bare viser hvor imponerende gode barna er til å
analysere grammatiske systemer, hevder Grønn.

I

Grønns sjakkverden bygger praksis på teori.
På Grønns andre interessefelt, Russland og
Sovjetunionen, er spriket mellom teori og praksis
enormt. Uavhengig av om man synes om marxistleninismen, mener de fleste at den utgaven som
ble til det sovjetrussiske samfunnet, må ha vært et
feilgrep. Hvordan var det for en gutt som idealiserte
Russland gjennom sjakkblader, stjernespillere,
russisk språk og litteratur, å møte det virkelige
Russland?
Grønn er takknemlig for at han fikk besøkt
Russland mens landet fortsatt var den mektigste
republikken i Sovjetsamveldet.
– Jeg er veldig glad for at jeg rakk å reise dit
under Mikhail Gorbatsjov. Det er interessant å ha
sett Sovjetunionen med egne øyne og rart å tenke
på at jeg nå har studenter født etter oppløsningen
av unionen.
Russiskprofessoren besøker fortsatt Russland
én til to ganger i året, men kunne ikke tenke seg å
bo der.
– Infrastrukturen er dårlig, så man bruker
ufattelig mye tid på å ta seg rundt. Universitetsansatte har heller ikke egne kontorplasser, så man
må finne seg noe nytt hver dag. Nei, det blir for
slitsomt, sier Grønn.
En ting vil han helst ikke ha meninger om, til
tross for at han kan mer enn de fleste om dette
området. Russisk politikk.
– Jeg merker når jeg er i Russland at selv intellektuelle – som lingvister og sjakkmestre – vegrer
seg for å kritisere Putin, selv om noen av dem av
og til avslører en viss ironisk distanse. Jeg er jo
glad i Russland, og det blir slitsomt bare å kritisere, uansett hvor forbrytersk Putin måtte være.
Heldigvis er jeg ikke ansatt på Blindern for å mene
noe om russisk politikk.
Det er bare én side ved russisk politikk som han
er villig til å snakke om. Språket.
– Sjakkmetaforene dominerer i russisk politisk
debatt. Det gleder meg når dissidentene analyserer
situasjonen slik: «Å være i opposisjon til regimet
er som å sitte og tenke ut dypsindigheter i siciliansk åpning, mens motstanderen plutselig løfter
brettet opp fra bordet og slår deg i hodet.»

M

en så lenge det ikke handler om russisk politikk, har ikke Grønn noe imot å provosere.
Som da han i ukeavisa Dag og Tid, hevdet at sjakken var mer utviklet og sofistikert enn akademia.

SPRÅKMANN: – Den viktigste innsikten kom i andre
halvdel av 1900-tallet da
man begynte å fundere på
hvorfor alle barn konstruerer
perfekte setninger på morsmålet sitt, hevder Grønn.

– Nivået i sjakken er høyere enn i vitenskapen.
Millioner av sjakkspillere verden over jobber med
den samme veldefinerte problemstillingen, nemlig
utgangsstillingen. All kunnskap bygger systematisk på forgjengernes spill og analyser, uten noen
sidespor eller omveier. I akademia jobber man mye
mer fragmentert. Derfor blir nivået langt høyere i
sjakken, mener Grønn.
Blomstringen av interessen for sjakk i Norge
etter at vi fikk verdensmesteren i 2013, har endret
livet til Atle Grønn.
– La det være klart: jeg holder på med det jeg
gjør på grunn av Magnus Carlsen. Det har vært et
privilegium å se et geni vokse opp på nært hold,
forteller Grønn.
Den første gangen Grønn ble latterliggjort på
internett, var nettopp da «den skalla nissen» spilte
mot 14 år gamle Magnus Carlsen under norgesmesterskapet i 2005.
– Det var litt absurd, for jeg var samtidig redaktør av Norsk Sjakkblad. Jeg lagde min egen «story»
underveis i partiet ved å la Magnus sette meg matt
midt på brettet. Normalt ville jeg ha gitt opp før
sjakk matt, men jeg ga alt for publikum. Det internasjonale publikummet på internett skjønte ikke
dette og trodde jeg hadde oversett matten. Uansett, denne episoden, altså matten, vil bli husket
i hundre år. Partiet er blant de vakreste angrepspartiene Magnus har spilt.
– Går verden glipp av nye vitenskapelige oppdagelser i grammatikk fordi du er opphengt i en
norsk verdensmester?
– Svaret er vel ja, men verden ser ikke ut til å
ta det så tungt. Den siste store, viktige artikkelen
jeg skrev, om perfektum i indoeuropeiske språk,
er jeg selv ganske fornøyd med. Det var for øvrig
et blodslit som gjorde meg nesten fysisk dårlig. Nå
har den ligget ute i en preprint-versjon i ett år på
hjemmesiden min, og jeg har vel bare fått én leserkommentar. På samme tid har jeg fått hundrevis av
leserkommentarer til mine sjakkskriverier, så man
blir litt trist på forskningens vegne. Det er en veldig
ensom verden, der man ofte skriver for seg selv.
Professoren arbeider også med et prosjekt om
såkalte irrealis-setninger av typen «Hvis jeg hadde
vært Magnus Carlsen, så hadde jeg lært meg russisk».
– Det prosjektet, som tar for seg de største germanske, romanske og slaviske språkene, har jeg
holdt på med i over ti år uten at jeg har produsert
en eneste publikasjon. Jeg har hundrevis av sider
med notater, men jeg finner ikke det jeg leter etter:
Den uventet vakre generaliseringen, sier Grønn.=
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• Global helse

Landet var bankerott. Helsevesenet lå helt nede. Likevel
ble Tanzania et fyrtårn i bekjempelsen av tuberkulose
verden over – og et laboratorium for global helse. Hvordan gikk det til?

Testet ut nytt behandlingssystem på 1980-tallet:

Da global helse ble til

-

Øverst vises en side fra et utkast
til Tanzanias tuberkuloseprogram
fra 1977. Røttene til det som er
global helse i dag, kan spores
tilbake hit.
40

P

å en høyslette nord i Tanzania, ved foten av
fjellet Kilimajaro, ligger Kibong’oto-sykehuset.
I hagen rundt de mange bygningene vandrer pasienter som har vært der lenge. De har multiresistent tuberkulose, en dødelig trussel som rammer
stadig flere.
Sykehusets historie strekker seg nesten hundre
år tilbake i tid. En kaffeplantasje ble i 1926 til et
sanatorium den gangen behandlingen av tuberkulose bestod av hvile, mat og fjelluft – og noen kirurgiske inngrep som vi med dagens kunnskap vet ikke
hjalp stort.
– Dette har siden vært landets viktigste tuberkulosesykehus. Sykehuset begynte beskjedent med
noen få pasienter, for etter hvert å behandle tusenvis hvert år fra hele Øst-Afrika. Vi finner sågar
pasienter fra India i pasientjournalene, forteller
professor i medisinhistorie, Christoph Gradmann
ved Universitetet i Oslo.
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MULTIRESISTENS: Pasienter
med multiresistent tuberkulose
på Kibong’oto Infectious Disease
Hospital i Tanzania. Hit kommer
pasienter fra hele landet. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) finansierer tiltak for å
bedre forholdene for pasientene,
som bedre ernæring, tilgang på
informasjonsmateriell og mulighet
til å ringe hjem.

Tekst: Trine Nickelsen

Mat for termitter. Gradmann er tilbake i Oslo
etter et lengre feltarbeid på Kibong’oto-sykehuset,
som i dag har ansvar for å behandle pasienter med
multiresistent tuberkulose i Tanzania. Historikeren
har, i samarbeid med sykehuset, bygd opp et arkiv
– finansiert av Det europeiske forskningsrådet.
– Sykehuset har rikelig med historisk materiale,
slik som pasientjournaler, data fra screeninger og
lister over helsepersonell. Men dette var i ferd med
å smuldre opp i en kjeller – et riktig festmåltid for
termitter. Vi har reddet det som reddes kunne, og
bygd opp et arkiv som dekker hele sykehusets historie, forteller Gradmann. Nå skriver han bok med
utgangspunkt i materialet. Nettopp Tanzania har
en spesiell plass i historien om sykdommen som
har krevd – og fortsatt krever – millioner av liv.
– Historien om tuberkulosekontroll, utvikling-

en av nye og effektive behandlingsmetoder og opptakten til det vi kjenner som global helse, er knyttet til dette landet på Afrikas østkyst, påpeker han.
Å gjøre folk friske fra tuberkulose tar lang tid
og krever store ressurser. På 1950- og 60-tallet slo
antibiotika igjennom i behandlingen. Den gangen
tok det drøyt halvannet år å behandle sykdommen.
I Europa og USA kunne medisinene gis under kontrollerte forhold på sykehus, men denne behandlingsformen ble sett på som altfor ressurskrevende
for utviklingsland. Vi vet at tuberkulose særlig
rammer fattige, unge mennesker som ikke har råd
til lange opphold på sykehus.
Helt ny oppskrift. Etter en stabil periode begynte antallet tuberkuloserammede i utviklingslandene å øke utover på 1980-tallet. Flere fattige,
den voksende hiv-epidemien og dårlig tilgang til
helsetjenester var viktige årsaker. Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte tuberkulose som
en global katastrofe og lanserte i 1994 et helt nytt
system som skulle snu utviklingen: DOTS «directly observed treatment, short course» – en policy
basert på mye kortere og mer avansert terapi. Nå
skulle behandlingen effektiviseres og nasjonale
program bygges opp.
Det nye systemet bestod av fem hovedkomponenter: Heretter skulle inntak av medisiner skje
under oppsyn av helsepersonell. Alle skulle ha
sikker tilgang til medisiner og mikroskopisk diagnostikk. Behandlingsopplegg på åtte måneder ble
standard, hvorav to måneder på sykehus. Strenge
registrerings- og rapporteringsrutiner skulle følges. Myndigheter i hvert enkelt land fikk ha ansvar
for eget tuberkuloseprogram.
– Denne nye oppskriften ble innført over hele
verden, og er i dag en selvfølgelig og en helt sentral
del av tuberkulosebekjempelsen, sier Gradmann.
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Tuberkulose
• Om lag en ¼ av
verdens befolkning er
smittet av tuberkulose,
omkring 10 prosent av
disse blir syke.

• 95 prosent av alle tilfeller og 98 prosent av
alle dødsfall skjer i utviklingsland.
• Fattigdom, underernæring og høy befolkningstetthet er sett på som de
viktigste faktorene som
disponerer for sykdommen.
• Hiv-infeksjon og annen
immunsvikt gir stor økning i risiko for å utvikle
tuberkulose.

WHO kritisk. – Samtidig skjedde det noe annet:
I 1986, da den kortvarige terapien var innført over
hele landet, var staten Tanzania bankerott og måtte godta reduksjoner av offentlig sektor for å få lån
fra Det internasjonale pengefondet (IMF). Det var
alvorlig mangel på medisiner i det øvrige helsevesenet, lønningene var lave og moralen i den medi-

Tanzania, Kina – og verden. Verdensbanken
hadde en annen oppfatning. Den ønsket seg kostnadseffektive helsesystemer. Seint på 1980-tallet
ble Verdensbanken oppmerksom på forsøkene i
Tanzania – og ble begeistret. Nå så de fleste at
programmet likevel var effektivt og ga mest helse
for dollaren.
Til tross for WHOs skepsis hadde ildsjelene i
Tanzania bevist at en kortvarig terapi basert på
moderne teknologi utkonkurrerte den tradisjonelle, langvarige behandlingen. Men de kliniske
studiene i Tanzania, riktignok gjennomført i hele
landet, var ikke nok til å overbevise hele verden.
Skeptikerne ville først se resultatene fra en stor
oppskalering – og det skjedde i Kina tidlig på
1990-tallet. Derfra gikk DOTS-systemet til resten
av verden.
Formelt foregikk dette gjennom Verdens helseorganisasjon.
– WHO ble overkjørt. De sa ikke ja, men kunne
ikke protestere. FN-organisasjonen var bankerott.
USA hadde litt tidligere sluttet å betale. Så fikk
WHO et tilbud fra Verdensbanken: 50 millioner
dollar for å prøve DOTS i Kina.
– I en dyp krise begynner også Verdens helseorganisasjon med spesialisert helse og spesialiserte intervensjoner. Slik tok DOTS livet av WHOs
forkjærlighet for primærhelsetjenesten og primærhelsepolitikken – som rådet under generalsekretær
Halfdan Mahler. Det skjedde på ingen måte frivillig, poengterer Gradmann.
Global helse så dagens lys. Hvordan kunne
kriserammede Tanzania bli et fyrtårn i bekjempelsen av tuberkulose – som la grunnlaget for DOTS
noen år senere – og som igjen, nå som StopTB, står
helt sentralt i global helse?
– Vi kan lære noe av hvordan global helse skaper vertikale systemer som fungerer isolert, ofte
med liten tilknytning til landets øvrige helsevesen

og finansiert av eksterne. I Tanzania fungerte det
fint – selv da resten av helsevesenet falt i grus. På
overflaten var det nye systemet integrert i landets
helsetjeneste. Men de som jobbet for DOTS og som
på papiret var ansatt i landets helsevesen, hadde
tilgang til et annet budsjett. De hadde motorsykler
mens andre måtte gå, de hadde bensin mens andre
for lengst var gått tom for drivstoff.
Da global helse kom, ble helsesystemene i
mange lavinntektsland overtatt av internasjonale
sponsorer.
The Global Fund – som alle på tuberkulosefeltet
får midler fra – samler inn penger fra sponsorer og
deler ut til dem som følger sitt nasjonale tuberkuloseprogram basert på noen viktige standarder,
som DOTS.
– Tuberkuloseprogrammet i de enkelte landene
får vite hva de må gjøre for å få penger – de må
forholde seg til den definerte standarden, mens
sponsorene på sin side får vite at hvis de gir pengene til DOTS, så blir de brukt til å dekke helt spesifikke behov.
Krise i Afrika. Hvordan gikk det så med
Kibong’oto-sykehuset?
Sykehuset gikk inn i en lang nedgangstid fra
1980 til 2000, med lite penger, lite personale og
dårlig utstyr. Det ble, ironisk nok, reddet av multiresistent tuberkulose.
– Tidlig på 2000-tallet var det en stor krise i
hele Afrika knyttet til multiresistent tuberkulose
og til og med oppdagelsen av XDR-bakterier – som
er resistente mot alt som finnes av terapier. En
måtte gjøre noe med pasientene som var rammet.
I Tanzania ble de sendt til Kibong’oto og fikk be-

handling der. Slik ble institusjonen reddet.
Etter hvert går antallet som rammes av tuberkulose ned, men ikke multiresistensen. Piller fungerer selvsagt ikke like godt på pasienter med resistens. En trenger en annen kombinasjon av andre
piller som koster mye. En må ha lange sykehusopphold, som også koster. Og en må kjøre laboratorieprøver på resistens, som er dyrt og tar minst
seks uker. I 2010 kom imidlertid genteknologiske
prøver som tar kortere tid.
Hiv-epidemien. DOTS-systemet i Tanzania ble en
suksess. Men så kom hiv som slo inn med full styrke fra seint på 1980-tallet av. Antallet som hadde
manifest tuberkulose ble mer enn fordoblet i løpet
av noen få år – noe som egentlig er en epidemi av
både tuberkulose og hiv. Hiv-infeksjon svekker immunsystemet og øker risikoen for å bli smittet og
for å få alvorlig forløp av infeksjonen. Behandlingen er langvarig og komplisert.
Gradmann viser til at antallet tuberkulosesyke
ikke gikk ned som forventet.
– Tvert imot, det økte, særlig der det var hiv
med i bildet. DOTS ble utviklet uten tilstedeværelse av hiv, og det er omdiskutert hvor godt systemet var tilpasset pasienter med både tuberkulose og
hiv.
– Hvordan hadde det blitt uten DOTS?
– Det vet vi jo ikke sikkert. Selv tror jeg det
hadde vært mer tuberkulose. Å behandle tuberkulose i primærhelsetjenesten ga ikke gode nok
resultater. Slik sett var DOTS en suksess. Mange
flere fikk behandling som virket. Likevel er kanskje
ikke DOTS det endelige svaret på hvordan vi kan
vinne kampen mot tuberkulose.=

Til venstre: REDNINGSAKSJON: Sykehuset har
rikelig med historisk materiale – som var i ferd med å
smuldre opp i en kjeller.
Medisinhistoriker Christoph
Gradmann har nå bygd opp
et arkiv i samarbeid med
sykehuset, og særlig den
tanzanianske legen Alexander William Mbuya og den
franske antropologen Fanny
Chabrol.
Til høyre: FØRSTE pasient
i Tanzania på kort behandlingsregime for multiresistent
tuberkulose. Kort regime i
denne sammenhengen er
9-12 måneder med daglig
medisin, hvorav 4-6 måneder
med sprøyter.

DOTS
• Directly observed treatment, short course
• I 1993 introduserte
Verdens helseorganisasjon et nytt behandlingsprogram mot tuberkulose.
• En av komponentene
er at inntak av medikamenter skal observeres
av helsepersonell.
• DOTS-systemet ble
først testet ut i stor skala
i Tanzania fra 1982 til
1986.
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• Omkring 1,7 millioner
mennesker dør hvert år
av sykdommen.

Gode resultater. I 1977 skjedde noe viktig. Da
startet en stor NGO (ikke-statlig organisasjon):
The International Union Against Tuberculosis
and Lung Disease. Den satte i gang undersøkelser
for å finne ut hvordan kortvarig behandling med
medikamenter kunne implementeres i nasjonale
kontrollprogrammer i lavinntektsland.
Andre hadde prøvd ut slik behandling i kliniske
studier på 1970-tallet, men aldri på et helt land. Nå
skjedde det i Tanzania. Med økonomisk hjelp fra
utenlandske sponsorer kunne Tanzanias nasjonale
tuberkuloseprogram investere i medisiner, personell og transport.
– Resultatene var gode. Langt flere mennesker
fikk behandling, og antallet behandlinger med
gode resultater økte fra omkring 50 prosent til
over 80 prosent. Optimismen var stor. Behandlingstiden gikk ned fra 18 måneder til 8 måneder
– omtrent som i dag.
Da tuberkuloseprogrammet kom i gang, mistet
Kibong’oto-sykehuset sin viktige posisjon i tuberkulosekampen. I tråd med det nye programmet
skulle pasientene i all hovedsak behandles i et desentralisert system og stort sett utenfor sykehus –
«out patient treatment» gjennom dispensere hvor
folk fikk sine piller.

sinske profesjonen gikk ned. Men tuberkuloseprogrammet syntes upåvirket av sammenbruddet,
forteller Gradmann.
Verdens helseorganisasjon var egentlig imot
hele DOTS-politikken.
– Intensjonen med DOTS var å skape spesialiserte programmer som eksisterer ved siden av det
generelle helsevesenet, og uavhengig av det – stikk
i strid med WHOs daværende politikk om å styrke
primærhelsetjenesten og satse på enkel teknologi.
Den kortvarige, medikamentelle behandlingen var
ansett som kostbar høyteknologi.

FOTO: MERETE TAKSDAL / LHL

ISOLERT: – Global helse
skaper vertikale systemer
som fungerer isolert, ofte
med liten tilknytning til landets øvrige helsevesen, sier
Christoph Gradmann.

Forkortelsen DOTS var altså navnet på to ting: en
beskrivelse av en kombinasjonsterapi for forkortet
behandlingstid; og et opplegg for behandling hvor
kombinasjonsterapien var bare ett av fem elementer. Men ingen har egentlig sjekket hvordan standarden ble til.
– Oppmerksomheten har mest vært rettet mot
utviklingen av retningslinjer og institusjoner på
internasjonalt nivå og mot hva som ble bestemt
i Genève og Washington. Jeg jobber nedenfra.
Det brakte meg til Tanzania og feltstudier på
Kibong’oto-sykehuset, forteller historikeren.
Få er klar over at det er erfaringer fra akkurat
dette landet som ligger under DOTS.
– Jeg har forsøkt å finne ut hvordan Tanzania
på 1980-tallet, rystet av en dyp økonomisk krise og
med et dysfunksjonelt helsesystem, samtidig kunne gå foran i tuberkulosebekjempelsen i verden.

FOTO: CHRISTOPH GRADMANN

• Global helse
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Nesten to millioner mennesker dør av sykdommen hvert år.
Multiresistent tuberkulose øker dramatisk. Forskere jobber på
spreng for å finne nye behandlingsmetoder.

Prøver ut alternativer til antibiotika:

Ny behandling skal ta
knekken på tuberkulosen

FOTO: NTB SCANPIX
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DÅRLIGE LEVEKÅR: Mellom skurene i Nyanga township i Cape Town spres smitten lett.
Forekomsten av tuberkulose er skyhøy blant beboerne her.
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Tekst: Trine Nickelsen

I

ngen infeksjonssykdom i verden tar flere liv.
Hvert sekund blir ett nytt menneske smittet.
Fattigdom, underernæring og mangel på politisk
styring bidrar sterkt til spredningen. Stadig flere
får tuberkulose som antibiotika ikke biter på.
Halvparten av dem blir aldri friske, selv etter lang
og smertefull behandling. Behovet for nye terapier
er prekært.
– Vi er nødt til å tenke alternativt i kampen mot
tuberkulosen. Vi forsøker nå å finne ut hvordan vi
kan styrke kroppens eget immunforsvar, forteller

professor Anne Margarita Dyrhol Riise ved Institutt for klinisk medisin på Universitetet i Oslo, og
overlege ved Infeksjonsavdelingen på Oslo universitetssykehus, Ullevål.
Hun leder en forskningsgruppe som ser på hva
som skjer med immunforsvaret på ulike stadier av
tuberkulosesykdommen, og hva det er som gjør at
immunforsvaret regulerer tuberkulosen godt eller
dårlig. Målet er ny og bedre diagnostikk og behandling av tuberkulosepasientene – som mange mener
er sviktet av det internasjonale samfunnet.
– Vi forsøker å finne svar på disse spørsmålene:

Hva er det som gjør at sykdommen får utvikle seg?
Og når pasienten behandles med tuberkulosemedisiner – hva er det da som endrer seg i gunstig favør
i kroppens immunforsvar?
Slår tilbake angrepet. Immunforsvaret er vårt
viktigste forsvarsverk mot infeksjoner. Som regel
klarer det å få kontroll over angrepet fra tuberkulosebakteriene og kapsler inn infeksjonen. Bakteriene legger seg da i dvale inne i immuncellene, og
der kan de overleve i flere tiår. Verdens helseorganisasjon anslår at hvert tredje menneske i verden har

SØR-AFRIKA er et av landene i verden med mest tuberkulose. Her har også den
resistente tuberkulosebakterien slått hardt til. Et
barn med multiresistent
tuberkulose våkes over på
Sizwe Hospital i utkanten av
Johannesburg. I provinsen
KwaZulu-Natal ble det i
årene 2011 og 2014 registrert mer enn tusen tilfeller av
ekstrem-resistent tuberkulose (XDR-TB), ifølge Verdens helseorganisasjon. Trolig er det reelle tallet høyere.

tuberkulosebakterier i kroppen. Når immunforsvaret fungerer som det skal, holdes sykdommen i
sjakk. Men når det svekkes – som ved underernæring eller hiv (humant immunsviktvirus), kan bakterien igjen få overtaket og sykdom bryte ut.
Førstelinjebehandlingen mot tuberkulose består
av fire typer antibiotika. Men i noen tilfeller utvikler tuberkulosebakterien raskt resistens mot to av
dem. Verdens helseorganisasjon anslår at multiresistent tuberkulose rammer 650 000 mennesker
årlig.
– Behandlingen av multiresistent tuberkulose
er svært komplisert med mange medisiner og store
bivirkninger – og ekstra komplisert når pasienten
også har hiv, påpeker Dyrhol Riise.
Forskningsgruppen hennes studerer immunmekanismer både ved tuberkulose og hiv.
– Mange av de mekanismene og cellene som
immunforsvaret bruker er de samme for de to
infeksjonene. Derfor kan vi benytte oss av samme
tankegang og analysemetoder i laboratoriet, sier
hun.
Resistent tuberkulose er blitt et globalt problem.
Mange forskningsgrupper i flere land prøver nå ut
ulike stoffer som kan virke sammen med antibiotika.
4/2018
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Ny vaksine. BCG-vaksinen, som de fleste av oss
fikk som barn, er nesten hundre år. Den virker
godt på små barn, men dårlig på voksne. Dessuten
kan den være farlig for hiv-positive. Nå jobber
forskere over hele verden med å utvikle en mer
effektiv vaksine.
Anne Margarita Dyrhol Riise og kollegene har i
løpet av de siste to-tre årene vært ansvarlig for en
klinisk studie av pasienter med tuberkulose. Pasientene får en vaksine som kan vise seg å regulere
immunforsvaret på en gunstig måte.
– Vi studerer effekten av det vi kaller en terapeutisk tuberkulosevaksine. Det gjør vi i samarbeid med Statens Serum Institut i København,
som har utviklet vaksinen og som er ledende på
dette forskningsfeltet. Vaksinen er enda ikke i vanlig bruk, men undersøkelser viser at den er sikker.
Vi skal nå teste effekten av vaksinen på immunforsvaret hos tuberkulosesyke.
Behandler immunforsvaret. Ved tuberkulose
oppstår en kraftig betennelsesreaksjon i kroppen
som ofte er det som gir pasientene de største plagene – og som kan ende med døden.
– Vi tester derfor samtidig ut en betennelsesdempende medisin, Etoricoxib. Den likner på
Ibuprofen som brukes ved moderate smerter og
feber. Vi ønsker å finne ut om den kan virke
gunstig på tuberkulose ved å dempe betennelsen,
forteller hun.
– Vi vet at kreftpasienter som det før ikke var
håp for, nå kan bli friske eller få forlenget livet
med immunrettet behandling. Kan det samme
gjelde pasienter med multiresistent tuberkulose?
– Det er det vi håper på. Vi ser for oss at behandlingen av mange infeksjoner i framtiden kan bli
langt mer tilpasset den enkelte pasient enn den er
i dag. Målet vårt er å påvirke pasientens immunforsvar på en så god måte – enten ved terapeutiske
vaksiner eller betennelsesdempende eller modul-

FOTO: TRINE NICKELSEN

– Vi vil finne ut hvordan det er mulig å styrke
immunforsvaret med såkalt immunrettet behandling (‘host-directed-therapy’). I noen tilfeller blir
ikke pasienten helt kurert, men kan leve med sykdommen i lang tid, presiserer forskeren.
Svært få nye antibiotika er utviklet i løpet av de
siste tiårene. Det er rett og slett ikke lønnsomt nok
ifølge de farmasøytiske firmaene.
– Riktignok har vi fått to nye antibiotika-medikamenter til bruk ved resistent tuberkulose i løpet
av de siste få årene, men også mot disse kan bakteriene utvikle resistens.
RAMMER MILLIONER:
– Dersom vi finner fram til
nye behandlingsformer vil vi
kunne hjelpe svært mange
mennesker, sier Anne Margarita Dyrhol Riise.

FAKTA
Tuberkulosebakterien
• Tuberkulose skyldes
bakterien Mycobacterium
tuberculosis, oppdaget
av den tyske legen
Robert Koch i 1882.
• Bakterien sprer seg
via luft- og dråpesmitte
og angriper som regel
lungene.
• Vanlig tuberkulose
behandles med såkalte
førstelinje-antibiotika,
men om de ikke tas på
rett måte kan bakterien
utvikle seg til å bli multiresistent. Da virker ikke
medisinene lenger.
• Hvert år rammes en
halv million mennesker
av multiresistent tuberkulose. Nå tar behandlingen
tar mye lenger tid, har
alvorlige bivirkninger og
er 475 ganger dyrere
enn behandling med
førstelinjemedisiner.
• Når andrelinjemedisiner ikke tas på riktig måte,
kan bakteriene bli motstandsdyktige også
mot disse. Da kalles
den ekstrem-resistent
tuberkulose og er ytterst
vanskelig å behandle.
Kilde: Oslo universitetssykehus

erende medisiner – at kroppen blir i stand til å slå
tilbake tuberkulosen selv.
Hun viser til at immunterapi og individuell behandling for store pasientgrupper er veldig i tiden.
– Målet er å kunne designe en behandling helt
tilpasset hver enkelt pasient. Greier vi det, har vi
håp om at det på sikt blir mulig å ta knekken på de
multiresistente tuberkulosebakteriene.
Tester ny behandling. Det som kan bli nye immunterapier må studeres både i biologisk materiale
fra pasienter (biobank) og i kliniske studier – før
forskerne kan konkludere med om de kan brukes i
praksis.
Fram til 1950 var tuberkulose en folkesykdom i
Norge, i dag er den sjelden – bare om lag 350 nye
tilfeller i året, hovedsakelig blant innvandrere fra
land med mye tuberkulose.
Likevel har forskerne greid å samle inn materiale fra egne tuberkulosepasienter og med deres
samtykke.
– I flere år har vi samlet inn blodprøver og annet vevsmateriale fra tuberkulosepasienter som
har vært innlagt på vår avdeling på Ullevål sykehus. Vi har derfor en stor biobank med materiale
som vi kan forske på.
Også den kliniske utprøvingen av vaksinen gjør
forskerne på tuberkulosepasienter som er lagt inn
på ulike sykehus på Østlandet, primært på Ullevål
sykehus.
Pasientene som er med i studien, kan kureres
med vanlig tuberkulosemedisin. For når forskerne
skal teste ut en medisin for første gang, står sikkerhet i høysetet. Da studerer de helst egne pasienter der de kan kontrollere pasientene hyppig og
registrere data etter detaljerte og godkjente protokoller.
Det som kan bli nye behandlingsstrategier må
studeres både i biologisk materiale fra pasienter
og i kliniske studier før forskerne kan konkludere
med om de kan brukes i klinisk praksis.
– Først må vi se om det er trygt. Så langt ser det
slik ut. Og så må vi se om pasientene faktisk får et
styrket immunforsvar før vi kan begynne å studere
denne behandlingen i større grupper av pasienter,
understreker forskeren.
– Hvis dette lykkes, er det meningen at immunrettet behandling blir en behandlingsmulighet
for pasienter med resistent tuberkulose over hele
verden. I dag får bare et mindretall en fullgod behandling.
Samarbeid med Sør-Afrika. Sør-Afrika er et av

landene i verden med flest tuberkuloserammede i
forhold til folketallet. I townshipene i utkanten av
Cape Town er forekomsten av tuberkulose ekstrem.
Noen mil nord for disse slumområdene, ligger Stellenbosch University.
– Både tuberkulose og hiv er et stort problem i
Sør-Afrika. Jeg har selv vært med mine sør-afrikanske kolleger på sykehusene der og sett at de
to sykdommene dominerer hele sykdomsbildet,
forteller hun.
Men Sør-Afrika er også et ganske ressurssterkt
land og verdensledende på tuberkuloseforskning.
Som del av en institusjonell samarbeidsavtale
mellom Stellenbosch University og Universitetet i
Oslo, har gruppen til Dyrhol Riise og forskere her
et felles forskningsprosjekt.
Ønsker billige hurtigtester. Riktig behandling
er avgjørende for å bli frisk, men det krever rett
diagnose. Hos mange, og særlig hos barn kan diagnosen være vanskelig å stille fordi tuberkulosebakterien ofte ikke lar seg påvise. Det gjelder også når
sykdommen sprer seg til organer utenfor lungene
hvor den kan gjøre alvorlig og livstruende skade.
– Ved hjelp av vår egen tuberkulose-biobank
skal vi se på såkalte biomarkører, altså stoffer i
blod eller annet materiale som vi kan måle – og
som forteller oss om personen er tuberkulosesmittet, om det er fare for å utvikle aktiv sykdom eller
hvordan pasienten responderer på behandling.
Dette er blitt et stort forskningsfelt. Forskningsgruppen Dyrhol Riise samarbeider med i Stellenbosch er langt framme på feltet.
– Vi har nettopp kommet i gang med en felles
studie der vi sammenlikner prøvemateriale fra
tuberkulosepasientene våre i Norge med det våre
kolleger har funnet i sine pasienter i Sør-Afrika.
Vi tror nemlig at det kan være genetiske og andre
forskjeller mellom pasienter i ulike deler i verden,
sier forskeren.
Biomarkører som kan fortelle om pasienten er
i ferd med å utvikle aktiv sykdom, er spesielt viktig. – Vi har allerede gjort en del studier av norske
pasienter, og ser at nivået av ulike stoffer, såkalte
cytokiner, er ulikt mellom friske personer som har
smitten i seg, og syke personer med aktiv tuberkulose.
– Studier, som blant andre våre partnere ved
Stellenbosch har utført, viser spesielle genetiske
mønstre hos pasienter som er i ferd med å utvikle
sykdom. Dette vil også vi studere på våre pasienter
i Norge.
De fleste som er smittet med tuberkulose utvik-
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FARLIG: På Verdens helseorganisasjons liste over
verdens tolv farligste bakterier, er normal tuberkulose
nummer én. Hvor farlig er
da ikke den multiresistente
bakterien?

ler ikke aktiv sykdom. Men hos noen skjer det.
– Da trenger vi biomarkører som kan si noe om
risikoen til den enkelte. Målet med forskningen
vår er at slike biomarkører skal utvikles til raske,
gode og billige hurtigtester som også kan brukes i
ressurssvake områder i verden. Da kan også fattige
pasienter få målrettet oppfølging og behandling.
Store mål. FN vil ha slutt på den globale tuberkuloseepidemien. Allerede innen 2030 skal antallet
dødsfall reduseres med 90 prosent og antallet nye
tilfeller med 80 prosent.
– Tuberkulose er en liten sykdom i Norge, men
siden den er så stor globalt og spesielt rammer
fattige menneske, er det enormt spennende og giv-ende å forske på den, sier hun. – Dersom vi finner
fram til nye behandlingsformer vil vi kunne hjelpe
svært mange mennesker.
Dyrhol Riise og kollegene skal nå i gang med å
gjøre laboratoriestudier av blodprøver de har samlet inn og analysere data.
– I løpet av det kommende året vil vi trolig få
svar på det vi lurer på – nemlig om disse nye behandlingsformene virkelig styrker immunforsvaret og om dette er veien å gå videre.=
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• Barns rettigheter

Fortelling fra 1100-tallet utfordrer dagens forståelse av barn:

Barn uten rett til å
gå rettens vei
Hayy ibn Yaqzan
• På 1100-tallet skrev den
spansk-muslimske forfatteren Ibn Tufayl den første
filosofiske romanen, Hayy
ibn Yaqzan.
• Den handler om gutten
Hayy – alene på en øy og
oppfostres av en gaselle.
Gutten utvikler selvstendig, fornuftsbasert tenkning.
• Boka var en bestselger i
opplysningstidens Europa.
• Sevda Clark hevder at
barnet i fortellingen betraktes som eget rettssubjekt.
FNs barnekomité
• Barnekomiteen kontrollerer at alle land som har
skrevet under på barnekonvensjonen, følger
reglene i den.
• Komiteen består av 18
eksperter på barns rettigheter, deriblant jussprofessor Kirsten Sandberg ved
UiO.
• Barn i land som har vedtatt den 3. tilleggsprotokollen, kan klage til FNs
barnekomité for brudd på
sine rettigheter.
Kilde: Unicef

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS
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Elva Ganges kan anlegge sak i eget navn for
brudd på rettighetene sine. Barn i de fleste
land i verden har ikke samme mulighet.

Tekst: Trine Nickelsen

H

un er tolv år og sender bilder av seg selv,
halvnaken, til en pedofil mann. Når hun
senere anmelder saken, er advarselen fra politiet
i England klar: Hun risikerer å bli siktet for å ha
delt bilder av et barn – selv om dette barnet er
henne selv. Å dele slike bilder er ulovlig etter britisk lov, uansett hvem som gjør det.
Mange elver omkring i verden har de siste årene
fått personstatus (‘legal standing’). I fjor garanterte parlamentet i New Zealand personstatus til
elva Whanganui – som dermed ble beskyttet av
menneskerettigheter og kan representeres i rettssystemet som et selvstendig individ. Like etter
erklærte en domstol i India at elvene Yamuna og
Ganges med alle sine sideelver også skulle gis
«status som en juridisk person, med alle tilhørende rettigheter, plikter og forpliktelser … for å
bevare og beskytte dem».
– Bemerkelsesverdig. – Hvorfor kan et
barn tiltales for kriminelle handlinger – og
samtidig nektes muligheten til å ta saken
til retten når barnets menneskerettigheter
er brutt? Og hvorfor kan en elv, som ikke
er i stand til å uttrykke seg, ta en sak til
retten – i eget navn, mens et barn, som
fullt ut er i stand til å snakke, ikke kan
gjøre det samme? spør den australske
juristen, rettsviteren og litteraturviteren
Sevda Clark.
– I dag nektes barn denne rettigheten i de fleste
land i verden. Jeg synes det er bemerkelsesverdig.
Spørsmålene er utgangspunkt for et omfattende
doktorgradsarbeid på Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo.
– Avhandlingen er forfriskende, fordi den retter
oppmerksomheten mot forståelsen av barnet som
selvstendig individ og eget rettighetssubjekt, sier
jussprofessor Anne Hellum, som har vært Sevda
Clarks veileder.
– Gjennom krysslesing av juridiske, historiske,
filosofiske og litterære tekster kaster avhandlingen
nytt lys over dagens diskusjon om hva barnets
status som selvstendig rettighetssubjekt er og bør
være.
– Hva står i veien?
I de fleste land i verden har ikke barn adgang
til å anlegge rettssak eller representere seg selv i
saker som gjelder barnets rettigheter.
Clark peker på at moderne styresmakter og
rettsinstanser åpenbart synes det er problematisk

å garantere barn de samme rettighetene som en
elv – eller en voksen person – har.
– Det er interessant å se på hvorfor vi har så
vanskelig for å se på barn som selvstendige individer med rettigheter på linje med andre medlemmer
av samfunnet. Hva er det i vår rettslige tenkning
som står i veien?
Klagerett til FN. I 2011 skjedde noe viktig. Da
vedtok FN en tilleggsprotokoll til barnekonvensjonen. Den gir barn individuell rett til å klage til
FNs barnekomité hvis staten ikke har gjort nok for
å sikre deres rettigheter i saker som for eksempel
mobbing eller asyl.
– Barn kan allerede bringe saker inn for andre
internasjonale klageordninger, men forskning
viser at barn i liten grad gjør det. Bare to prosent
av klagene til FNs klageorganer kommer fra barn,
forteller Clark. Dette skyldes trolig flere ting, som
at det mangler effektive rettsmidler på nasjonalt
nivå i mange land, eller at de eksisterende klageordningene ikke er tilrettelagt for barn.
Sevda Clark peker på hvor viktig det er at barn
har fått en klageinstans som nettopp er beregnet
på dem. Internasjonalt er en nå på vei mot å se på
barn som fullverdige mennesker – også i rettslig
forstand.
– Med tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen er siste steg tatt mot å betrakte barn som individer med legal agency, rettslig handleevne. Barn
anerkjennes som et handlende subjekt, et selvstendig individ med kapasitet til å foreta selvstendige,
rettslige handlinger – som å anlegge sak i eget navn.
– Nei. Ikke alle land er med. Norge har sagt nei
tre ganger, siste gang i fjor. Men vi er ikke alene
med vårt nei. Også mange andre vestlige, liberale
demokratier har unnlatt å signere protokollen som
gir barna klagerett.
Sevda Clark minner om at synet på barnet som
selvstendig handlende individ, slik FN nå uttrykker, ikke er hugget i stein og kan være sårbart for
skifter i opinionen. En normativ begrunnelse som
deles på tvers av land og kulturer, ville styrke
denne viktige endringen.
– Argumentene for rettslig handleevne for barn
– som er en ny norm i internasjonal lov – trenger
å begrunnes teoretisk og normativt, understreker
Clark.
En viktig motivasjon for forskningsarbeidet
som hun nå har fullført på Norsk senter for menneskerettigheter, har vært å bidra til nettopp det.

4/2018

48

49

JUSS

• Barns rettigheter
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Barnet som subjekt. Å se barnet som subjekt,
betyr å se det som et individ som kan forholde seg
til seg selv, med selvstendige rettigheter knyttet til
egne tanker og følelser, opplevelser.
– I den 900 år gamle fortellingen om barnet, er
det snakk om en subjektivitet som er mer moderne
enn i den senere opplysningstiden, beskrevet av
Locke, Rousseau og Defoe, mener Clark.
Istedenfor å se på det barn mangler, på det
uferdige, på barns ‘disabilities’, retter Tufayl oppmerksomheten mot barnet som deltaker og aktør i
forhold som angår eget liv.
– Avhandlingens analyse av barnets rettslige
subjektivitet er et tverrfaglig og krysskulturelt
nybrottsarbeid, mener Anne Hellum.
– Dette gjelder særlig hvordan Clark behandler
møtet mellom den skjønnlitterære, muslimske

Øst møter vest. Sevda Clark mener den gamle
fortellingen åpner opp for å se barns rettigheter
ikke så mye som et moderne og autentisk vestlig
prosjekt, men mer som en konsekvens av et kosmopolitisk møte som vi alle er arvinger av.
– Barnets rett til å bli betraktet som et rettslig
handlende individ, er både mer autentisk liberalt –
og samtidig mer krysskulturelt, sier hun.
Clark mener den 900 år gamle fortellingen kan
hjelpe oss til å se at det finnes et grunnlag for å
hevde at barn har rettigheter.
– Hvis denne teksten hadde så stor innflytelse
på opplysningstidens tenkere, hvorfor kan ikke vi
da gå tilbake og inkludere barn i samfunnskontrakten? Teksten virker mye mer moderne enn
senere tekster, framholder hun.
Øst møter vest. Anne Hellum mener Clarks avhandling kaster nytt lys over debatten om barns

rettigheter spesielt – og også menneskerettighetene generelt.
– Statsledere, filosofer og samfunnsvitere fra
øst argumenterer ofte med at menneskerettighetene med sitt fokus på individet, er et vestlig prosjekt. Avhandlingens historiske og krysskulturelle
perspektiv viser at ideen om mennesket som et
fritt og selvstendig individ har oppstått i et møte
mellom øst og vest – og derfor er universell.
Styrke barnets menneskerettigheter. Sevda
Clark disputerte for doktorgraden i mai. Førsteopponent var professor Shaheen Sardar Ali, som har
skrevet boken Modern Challenges to Islamic Law.
– Shaheen Sardar Ali framhevet at avhandlingen til Sevda Clark gir oss ny kunnskap – kunnskap
som kan bidra til å styrke barnets menneskerettigheter både i øst og vest, forteller Hellum.=

FNs barnekonvensjon
• Fire hovedprinsipper:
ikke-diskriminering, hensynet til barnets beste,
retten til overlevelse og
utvikling, og barnets rett
til å uttale seg og bli hørt.
• I 2003 ble barnekonvensjonen del av norsk
lov.
• I 2011 kom en tilleggsprotokoll som gir barn
som ikke får sine rettigheter oppfylt, en individuell klagemulighet til FNs
barnekomité. Den er
ikke signert av norske
myndigheter.
Kilde: Unicef

KILDE: Sevda Clark: The Child Subject – An Intertextual Reconstruction of Liberal subjectivity.

Etterlyser nasjonal klageordning for barn
– En nasjonal klageordning
som fungerer godt, vil gjøre
behovet for å gå til domstolene
mindre, sier barnerettsekspert.

B

arnekonvensjonen anerkjenner barnet som
rettighetssubjekt. En viktig side av dette er
retten til deltakelse, eller medvirkning som det
ofte kalles. Gjennom de nesten 30 årene som er
gått siden barnekonvensjonen ble vedtatt i 1989,
har det skjedd en utvikling i synet på barnet som
aktør i egne saker, i retning av langt større fokus
på barnets rett til å komme fram med sitt syn og få
det vektlagt, sier Kirsten Sandberg.
Sandberg er professor ved Det juridiske fakultet
og ekspert på barnerett. Hun er medlem av FNs
barnekomité, som overvåker statenes overholdelse
av barnekonvensjonen. Hun har tidlige ledet komiteen.
Men jusprofessoren mener at mer kan gjøres for
å styrke barns stilling.
– Det er riktig at barn fortsatt har begrensede
muligheter for selv å bringe saker inn for retten,
eller opptre som part i saker andre har reist, uten å

være representert av voksne. Det er all grunn til å
vurdere om de ikke bør kunne ha en sterkere, selvstendig stilling her. Domstolprosessen er i dag ikke
særlig godt tilpasset barn, så en forutsetning vil
være at det i større grad legges til rette for at barn
selv kan delta på en meningsfylt måte, sier hun.
Slipper å gå til FNs barnekomité. Kirsten
Sandberg understreker at klageordningen til FNs
barnekomité er viktig fordi den betyr at barn kan
gå til et internasjonalt organ hvis barnet mener at
dens egen stat har brutt barnekonvensjonen.
– Men det er ikke ønskelig at barnekomiteen
får tusenvis av klager til behandling. Like viktig er
det at statene som aksepterer denne internasjonale
klageordningen, får på plass en nasjonal klageordning for barn som barn er interessert i å bruke.
En slik klageordning som fungerer godt, vil gjøre
behovet for å gå til domstolene mindre. Likevel må
også domstolene gjøres mer tilgjengelige for barn
– for det er disse som i siste instans avgjør saker
på nasjonalt nivå. Hvis vi aksepterte klageordningen FN har vedtatt, ville en positiv virkning være at
det måtte gjøres forbedringer internt i Norge, nettopp for å unngå at barn må bringe sakene til FNs
barnekomité.=
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JUSS OG LITTERATUR:
– Sevda Clark har gjennomført et tverrfaglig og krysskulturelt nybrottsarbeid,
mener Anne Hellum.

Juridisk arkeologi. Gjennom avhandlingen sin
tar Clark oss med på en reise i tid og rom. Hun graver i filosofien, hun analyserer rettslige og litterære
tekster. Hun går til røttene av den vestlige, liberale
tradisjonen, og ser etter et grunnlag for å betrakte
barnet som handlende og rasjonelt.
Clark bruker et tidsreiseperspektiv. Hun starter
reisen på et kaffehus i Oxford på 1700-tallet.
Menneskerettsideens gjennombrudd i moderne
tid er knyttet til tenkningen om naturrett og samfunnskontrakt i opplysningstiden. Men hvem inngår i samfunnskontrakten? På kaffehusene gikk
debatten.
Debatten er aktuell. Staten kan, som vi har sett,
anklage barn for brudd på pliktene deres. Men
barna kan ikke hevde rettighetene sine selv.
– Årsaken til denne motsetningen i vårt moderne rettssystem, finner vi i ideene til noen viktige tenkere fra opplysningstiden på 1700-tallet,
som Jean-Jacques Rousseau og John Locke – som
definerte individet som en fornuftig og selvstendig
tenkende, voksen mann. Denne oppfatningen ligger innbakt i dagens forståelse av barnet som person, mener Clark.
Hun går innflytelsen fra disse filosofene grundig etter i sømmene. På sin egen reise i gamle
kilder oppdager hun en fortelling fra 1100-tallet
i det muslimske Spania – sentral i både Rousseaus og Lockes tenkning, nemlig Hayy Ibn Yaqzan

Fortellingen om et barn på en øy. Barnet i Tufays fortelling har strandet på en øy, som Robinson
Crusoe. Men i motsetning til i Daniel Defoes fortelling – skrevet 600 år senere, er hovedpersonen
altså et barn.
– Tufay forteller en historie om et barn i naturtilstanden. Barnet lever på en øy i Det indiske hav
og oppfostres av en gaselle. Gutten utvikler selvstendig, fornuftsbasert tenkning. Han observerer
naturen omkring seg. Han resonnerer, er nysgjerrig og empatisk.
Clark mener at fortellingen er det første politiske
tankeeksperimentet. Den forestiller seg et barn
som et selvstendig, individuelt rettighetssubjekt.
– Med utgangspunkt i naturtilstanden artikulerer Tufayl en politisk filosofi om mennesket som
subjekt, en filosofi som er universell og også omfatter barna.

forfatterens fortelling om barnet som et fullverdig
menneske – og opplysningstidens tekster.

OVERVÅKER BARNEKONVENSJONEN: Jusprofessor
Kirsten Sandberg er én av
atten menneskerettighetseksperter som utgjør FNs
barnekomité.
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UNIVERSELL: – Med utgangspunkt i naturtilstanden artikulerer Ibn Tufayl en
politisk filosofi om mennesket som subjekt, en filosofi
som er universell og også
omfatter barna, påpeker
Sevda Clark.

(«Hayy») – skrevet av Ibn Tufayl.
Ibn Tufayl var et universalgeni – muslimsk
jurist, forfatter, filosof, teolog, fysiker, astronom,
trollmann og offentlig tjenestemann. Fortellingen
om gutten Hayy ble oversatt til latin i 1617. I Europa var den en bestselger på 1600- og 1700-tallet.
– Dette regnes som den første filosofiske romanen, kjent som Philosophus Autodidactus – «den
selvlærte filosof» – i den vestlige verden, et arbeid
som har hatt stor innflytelse på moderne, vestlig
filosofi, framholder Clark.
– Det er interessant å merke seg at da John
Locke arbeidet ved Oxford-universitetet, var arabisk obligatorisk for alle studenter. Det var mye diskusjon om denne spesielle teksten fra 1100-tallet
– på universitetet og på byens kaffehus.
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krevende at selv tungregnemaskinene må melde
pass. Et eksempel er når nye nanomaterialer med
helt bestemte magnetiske og elektriske egenskaper
skal designes. Det er forferdelig krevende, noe vi
kommer tilbake til. Et annet eksempel er å knekke
krypterte koder. Hvilken drøm når etterretningsvesenet skal dekryptere hemmelige meldinger fra
folk med onde hensikter!
– Vi har allerede nådd grensen for hvor raske
datamaskinene kan bli med dagens teknologi, forteller stipendiat Marianne Etzelmüller Bathen på
Senter for materialvitenskap og nanoteknologi ved
Universitetet i Oslo.
Teknologene må derfor tenke nytt. Bathen har
nå tatt i bruk avanserte, matematiske beregninger
og intrikate, nanotekniske eksperimenter for å
designe grunnlaget for fremtidens kvantedatamaskiner.
Kvantebits. Akkurat som dagens datamaskiner
er satt sammen av bits, som enten kan ha verdiene

• Kvantebits

0 eller 1, blir kvantedatamaskinene bygd opp av
kvantebits.
Med to bits får du de fire ulike kombinasjonene
00, 01, 10 og 11. Med tre bits har du åtte ulike kombinasjoner, og med åtte bits har du 256 ulike kombinasjoner. Du trenger derfor åtte bits for å kunne
skille mellom 256 tegn. Dette er grunnpilaren i
dagens datamaskiner.
Det betyr: En enkelt bit kan bare ha to ulike
verdier. En kvantebit kan derimot ha et uendelig
antall verdier.
– Du kan sammenligne en kvantebit med en
pendel. I en pendel har du en tilstand på venstre
side og en på høyre side, men ettersom pendelen
svinger frem og tilbake, har du også mellomtilstander.
Det som er så spesielt, er at du ikke vet hvor
pendelen er. Selv om verdiene til kvantebitsene er
usynlige, ja, du leste riktig, kan forskerne utnytte
denne usynlige egenskapen til å gjøre beregninger
med enormt store tall med tusenvis av sifre.

Bytter ut det absolutte frysepunkt med romtemperatur:

Defekte materialer kan bru kes til
kvantedatamaskiner
Forskere
legger nå
grunnlaget
for fremtidens kvantedatamaskiner ved å skyte
vekk atomer.

Tekst og foto: Yngve Vogt

G

led deg! I denne reportasjen kan du lese om
hvordan forskere ved Universitetet i Oslo
bombarderer solcellepanel-lignende materialer for
å legge grunnlaget for det som kan bli fremtidens
it-revolusjon: selveste kvantedatamaskinen. Den
er fundamentalt annerledes enn dagens datamaskiner.
For å henge med i svingene, og det vil jeg på det
varmeste anbefale deg å gjøre, må vi underveis
drøvtygge på noen merkverdige fenomener i den
kvantemekaniske verden. Så sett deg i godstolen,
legg realfagsskrekken og utålmodigheten på hatte-

hyllen og nyt den nye, spennende verden som åpner seg. Innen denne saken er ferdiglest, håper jeg
at du har latt deg begeistre av en merkelig verden
som de færreste av oss kjenner til i dag.
La oss starte med det helt elementære. Du er
kanskje blant de heldige som drasser rundt på en
bærbar PC? Selv om den bærbare PC-en din kan
gjennomføre flere milliarder regneoperasjoner i
sekundet, er den ikke rask nok for de forskerne
som må gjennomføre så omfattende beregninger
at det kan ta flere år på en vanlig PC. En del løser
problemene sine på tungregnemaskiner, som er
opptil ti tusen ganger raskere enn en vanlig PC,
men noen av regneproblemene deres er likevel så

NANOTYNT: Nanoforskere
på UiO har i en årrekke
designet verdens mest
effektive solceller. Ikke alle
eksperimentene har vært
vellykket. Det er en del av
forskningens natur. Nå
undersøker Marianne Etzelmüller Bathen om defekte
materialer kan brukes til
kvantebits.

SKYTER VEKK ATOMER:
Kvantebitsene lages ved å
skyte vekk silisium-atomer
i et materiale som består
av et ordnet system med
silisium-atomer (rødt) og
karbon-atomer (svart).

= Silisium

= Karbon
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frem til solceller med den mest optimale kombinasjonen av grunnstoffer. Alle eksperimentene skjer
på Mikro- og nanoteknologilaboratoriet, et hypermoderne laboratorium eid av UiO og Sintef.
Eksperimentene er naturlig nok ikke alltid like
vellykket. Nanoforskerne har bommet en rekke
ganger. Det er en del av forskningens natur. Da blir
ikke materialene som de skal.
– Før ble defekte materialer sett på som dårlige.
Nå utnytter vi disse feilene til å lage noe som virker, forteller Bathen.
Det viser seg at en bestemt type defekt materiale med noen ørsmå endringer kan fungere som
innmaten i en kvantedatamaskin. Og med ørsmå
endringer mener vi noen små endringer helt nede
på atomnivå.

– Det rare med kvantemekanikken er at du ikke
vet om du har en tilstand som er «på» eller «av»
eller noe «midt imellom», men du kan regne ut
sannsynligheten for de ulike tilstandene. Dette er
den enkleste forklaringen på at kvantedatamaskiner kan være raskere enn vanlige datamaskiner. En
kvantebit kan være på og av på samme tid. Eller
noe midt imellom. Du har alt samtidig, forteller
Bathen.
Jomfrustadiet. Den første kvantedatamaskinen
finnes allerede. IBM har en kvantedatamaskin med
20 kvantebits. Google planlegger nå en kvantedatamaskin med 72 kvantebits. Allerede med så få
kvantebits skal den kunne regne raskere enn det
verdens raskeste maskin klarer i dag.
En kvantedatamaskin med så mye som 10 000
kvantebits kan gjøre underverker.
– Poenget med kvantedatamaskiner er å bruke
dem til å løse matematiske oppgaver som vanlige
datamaskiner ikke klarer, slik som å faktorisere
store tall. De vil være spesielt gode til sannsynlighetsberegninger, poengterer Etzelmüller Bathen.

NANOFORSKER: Marianne
Etzelmüller Bathen undersøker nå hvordan det er mulig å utnytte materialdefekter på nanonivå til å
lage kvantebits.

Kvantebits kan lages ved å utnytte egenskaper i
elektroner, atomkjernen eller lyspartikler. Denne
Apollon-saken handler om hvordan elektroner kan
brukes til kvantebits.
Jo kaldere kvantebitsene er, desto mindre beveger elektronene seg. Da er det lettere å få kontroll
på dem. For at disse kvantebitsene skal fungere,
må temperaturen derfor holdes så lav som mulig.
Her snakker vi om noe så bitende kaldt som minus
270 grader. Det er bare noen grader over universets absolutte nullpunkt. Da er det ikke så rart at
disse kvantebitsene blir svært dyre og vanskelig å
produsere.
Nanoteknologi-gjengen ved Universitetet i Oslo
forsker nå på om det er mulig å lage billige kvantebits som også fungerer i romtemperatur.
Hele ideen bygger på forskningen til nylig avdøde professor Bengt Svensson på Fysisk institutt
ved UiO. Han har i en årrekke ledet en svær forskningsgruppe for å designe verdens mest effektive
solceller. Marianne Etzelmüller Bathen er en del av
denne gruppen.
Den store utfordringen deres har vært å finne

Begrepet er ikke mulig å forklare med klassisk fysikk.

Kjent materiale. Mens de fleste solceller består
av silisium ispedd noen andre grunnstoffer her og
der, har Senter for materialvitenskap og nanoteknologi i en årrekke også forsket på silisiumkarbid.
Materialet er ikke giftig, brukes en del i elektronikk og er nesten like hardt som diamant. Det er
smart; da går det ikke så lett i stykker. Materialet
er dessuten lett tilgjengelig.
– Industrien vet hva dette er, så hvis silisiumkarbid skulle bli aktuelt til kvantedatamaskiner, er
det lett for dem å endre produksjonen, poengterer
Marianne Etzelmüller Bathen.
En av hennes mange utfordringer er at materialet må ha et helt bestemt båndgap. Båndgapet sier
noe om hvor mye energi som må til for å få tak i
elektroner.
Regelen er svært enkel: Materialer uten båndgap leder strøm. Materialer med stort båndgap
leder ikke strøm. Halvledere er materialer med et
båndgap midt imellom. De leder bare delvis strøm.
Materialet hennes er bygd opp på en helt bestemt måte. Hvert av atomene har fire naboatomer.
Atomene samarbeider om elektronene mellom
dem.
For å lage kvantebits bombarderer hun materialet med protoner. Når protonene kolliderer med
atomer inne i materialet, har de noen ganger nok
energi til å dytte vekk atomer fra plassen deres.
– Ved å styre hvor raskt jeg skyter inn protonene og hvor mange av dem jeg skyter inn, kan jeg
bestemme hvor mange atomer som skal dyttes
vekk. Jeg kan også styre hvor dypt inne i materialet atomene skal fjernes.

NANOLABORATORIET:
Alle forsøkene kjøres på
Mikro- og nanoteknologilaboratoriet, et hypermoderne laboratorium, eid av
UiO og Sintef i fellesskap.
For å unngå at eksperimentene blir ødelagt av flass og
støv, må forskerne ta på seg
støvhindrende drakter.

Og det er her vi kommer til et viktig poeng.
Kvantebitsene hennes befinner seg i de tomme
plassene der atomene er fjernet. Fysikerne kaller
disse tomme plassene for vakanser, et fisefint ord
for «ubesatt» eller «ledig». Vakanser er altså de
områdene i et materiale som mangler atomer.
– Du kan sammenligne dette med å gå i en hall
med mange tykke stolper som holder taket oppe.
Tenk deg at stolpene er atomkjerner og menneskene i hallen er elektroner. Menneskene må naturlig nok gå mellom stolpene. Det blir mer plass der
det mangler en stolpe. Da vil menneskene samle
seg der.
Det er omtrent det som skjer når du fjerner
atomer; det ledige området vil trekke til seg elektroner. Og det er nettopp det som er poenget i en
kvantebit.
I utgangspunktet er som sagt hvert atom bundet
til fire andre atomer. Mellom to og to atomer er det
fire elektronpar, altså åtte elektroner til sammen.
– Når jeg fjerner ett atom, har jeg fire elektroner til overs. Disse fire elektronene blir lokalisert
rundt den ledige plassen. Noen ganger kan den
ledige plassen binde til seg enda noen elektroner,
og noen ganger kan de ekstra elektronene forsvinne. Ved å sette på elektriske felt kan jeg bestemme
hvor mange elektroner som skal være i den tomme
plassen.
Og det som er så ufattelig: Disse elektronene
kan være en kvantebit.
I materialet hennes er annethvert atom silisium

En kvantebit kan være på og av på samme tid.
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og annethvert karbon. Det betyr: Rundt hvert silisiumatom er det fire karbonatomer, og rundt hvert
karbonatom er det fire silisiumatomer.
Selv om hun skyter ut både karbon- og silisiumatomer, er det bare de tomme silisiumplassene som
fungerer som kvantebits.
Forklaringen er enkel. Silisiumatomer er tyngre
enn karbonatomer. Når man fjerner et karbonatom,
vil silisiumatomene rundt dette karbonatomet flytte på seg. Det påvirker energien i den tomme karbonplassen. Når man derimot fjerner et silisiumatom, vil karbonatomene rundt dette silisiumatomet ikke flytte like mye på seg. Da vil elektronene til den tomme silisiumplassen ha andre energier.
Sjeldent. Det er ikke mange tomme atomplasser
i materialet hennes. For hver av de tomme atomplassene er det mer enn én milliard vanlige atomer.
– Vi kan faktisk «snakke» til hver enkelt tomme
atomplass ved å sende laserlys inn i materialet
mitt.
Kvantebitsene hennes har et helt spesielt optisk
«fingeravtrykk». Det betyr at når hun sender laserlys inn i materialet, vil elektronene i den tomme
plassen få mer energi. Når elektronene gir tilbake
energien sin, vil de gi fra seg et lysfoton. Dette er
lys med en helt spesifikk bølgelengde.
– Hvert elektron sender bare ett lysfoton om
gangen, og det er disse lysfotonene jeg leter etter.
Jeg kan da måle om jeg har funnet en tom silisiumplass, se hvor mange elektroner som er der og hvilken energi de har. Det betyr at jeg kan snakke med
og sende signaler til og fra hver enkelt kvantebit,
og når de etter hvert snakker sammen, kan jeg påvirke hva de gjør, poengterer Bathen.
Det at hun klarer å finne en tom atomplass med
laseren, er egentlig like utrolig som om hun skulle
ha funnet frem til en helt bestemt person i Kina
bare ved å lytte etter stemmen hans.
Bathen har også muligheten til å måle antall
tomme atomplasser i materialet. Ved å sette på
et magnetfelt kan hun styre hvilke fotoner, altså
lyspartikler, som de tomme atomplassene skal sende ut. Magnetfelt kan dessuten være nøkkelen til at
kvantebitsene skal kunne snakke sammen.
Selv om Bathen ikke forsker på å sende informasjon mellom kvantebitsene, kan det likevel tenkes
at kvantebitsene hennes påvirker hverandre.
– Jeg jobber med å kontrollere hvor mange jeg

FAKTA
Kvantebits
• Dagens datamaskiner
er bygd opp av bits som
enten kan ha verdien 0
eller 1.
• Kvantedatamaskiner er
bygd opp av kvantebits.
De kan i teorien ha et
uendelig antall verdier.
Det gjør det mulig å gjennomføre mye større og
raskere beregninger.
• IBM har laget en
kvantedatamaskin med
20 kvantebits. For at
disse kvantebitsene skal
fungere, må de holdes
så kalde som minus 270
grader.
• De nye kvantebitsene
skal kunne fungere i
vanlig stuetemperatur.
• UiO bruker defekte
materialer til å lage
kvantebits. Materialet
består av et ordnet forhold mellom silisiumatomer og karbonatomer.
Når silisiumatomer blir
skutt bort av protoner,
blir kvantebitsene dannet
i de gjenværende elektronene i tomrommet.

klarer å lage, og jeg prøver å finne ut av hvor nære
de må være for at de skal kunne snakke med hverandre, og hvor langt unna de må være for at de
ikke skal snakke sammen. Poenget er altså å kunne
forstå hvordan kvantebitsene er plassert i forhold
til hverandre og i hvilken grad de kommuniserer.
En av de store oppgavene hennes er å se hvilken
type hulrom hun har laget, hvor mange elektroner
som er bundet til dem og tilstanden til elektronene.
Det skal vi forklare nærmere. Som du leste tidligere i denne saken, kan en kvantebit være på og
av på samme tid. Eller noe midt imellom. Samtidig.
For alle som ikke lever i den kvantemekaniske
verden, høres dette forferdelig rart ut. Hokuspokuset handler om at alle elektroner har en spinntilstand.
Spinntilstanden er usedvanlig viktig i kvantebitsenes verden. Forklaringen på dette merkverdige fenomenet er spinnvill.
– Begrepet er ikke mulig å forklare med klassisk fysikk. Spinn er en innebygd egenskap i elektroner, men spinn er likevel ikke en bevegelse.
Elektroner kan ta to ulike typer spinn, opp eller
ned. Selv om dette er en matematisk idé, kan vi
forenklet si at elektroner roterer rundt sin egen
akse, men rotasjonen er likevel annerledes enn i
den rasjonelle verden.
Elektroner må rotere to ganger rundt sin akse
for å komme tilbake til utgangspunktet.
Elektroner har spinn både når de går rundt
kjernen og rundt sin egen akse.
Superposisjon. Et enkelt elektronspinn kan altså
ha verdien opp eller ned eller noe midt imellom.
Denne verdien kalles en superposisjon.
– Det rare med elektronspinnet er at det likevel
bare kan observeres med de to ulike verdiene, opp
eller ned. Opp og ned kan representeres med tallene 0 eller 1. Det betyr at uansett hvilken tilstand
elektronspinnet har, vil spinnet, når det måles,
bare gi svarene 0 eller 1. Begge tilstandene er til
stede inntil tilstanden måles. Så selv om informasjonen er der, er den ikke fullt tilgjengelig for oss.
Det gjør det vanskelig å måle hva som skjer når en
kvantedatamaskin jobber. Den fungerer sånn sett
helt annerledes enn hva man er vant til å tenke om
en klassisk datamaskin, forteller professor i kvantefysikk, Joakim Bergli på Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo.
Han påpeker at det ikke er mulig å hente ut all

I kvantemekanikken er det tilfeldighetene som rår.

informasjon i kvantedatasystemer.
– Det er noe av hemmeligheten, men du kan
likevel løse dette om du gjør det riktig. I teorien
kan man faktisk få uendelig mye informasjon i en
kvantebit.
For å illustrere problemet med hvordan du kan
avsløre verdien i en kvantebit, kan du gjennomføre
et tankeeksperiment. Tenk deg at du har en tildekket boks, der du legger inn tre tall etter hverandre.
Hvert av de tre tallene er 0 eller 1. Det betyr at du
kan legge inn de åtte mulige kombinasjonene 000,
001, 010 og så videre til 111. Boksen spytter ut et
tall avhengig av hvilke tall som kommer inn.
– Så sier jeg til deg: Jeg vet hvordan denne boksen virker, men vil ikke dele hemmeligheten med
deg.
Du må altså selv finne ut av hva boksen svarer.
Halvparten av gangene svarer den 0 og resten av
gangene 1. Men hvorfor den noen ganger svarer 0
og andre ganger 1, må du selv finne ut av.
Dette kan løses ved å gjenta forsøket en rekke
ganger. Med en klassisk datamaskin er dette den
eneste muligheten.
– Med en kvantedatamaskin kan vi sende inn
en superposisjon av alle de åtte mulighetene på
én gang. Svaret blir da en superposisjon av alle de
åtte verdiene som kommer ut.
Selv om en kvantebit altså kan inneholde alle
mulige varianter mellom 0 og 1, returnerer den
bare 0 eller 1. Du må derfor finne et lurt triks for å
fravriste den hemmelige verdien til kvantebiten.
– Dette trikset er løst for visse problemer, slik
som for dette eskeproblemet.
Selv om du måler at elektronspinnet får verdien 0 eller 1, vil du, når du måler elektronspinnet
mange nok ganger, få et snitt du kan bruke.
– I den klassiske, fysiske verden er vi vant til
determinisme. I kvantemekanikken er det derimot
tilfeldighetene som rår. Du risikerer at du får et
svar som du ikke kan bruke, men hvis du gjentar
spørsmålet mange nok ganger, får du rett svar. Så
sjansen for feil er i praksis så liten at det ikke er
noe problem, påpeker Joakim Bergli.
Selv om du skulle finne en effektiv algoritme på
kvantedatamaskinen, er det likevel ikke sikkert at
beregningene dine går fortere på en kvantedatamaskin.
Hvis du skal faktorisere et tall, slik som at 56 =
2 * 2 * 2 * 7, vil denne beregningen gå langt raskere på en klassisk maskin. Poenget er at tiden for

TEORETIKEREN: Joakim
Bergli poengterer at kvantedatamaskinen vil være svært
nyttig for å kunne spesialdesigne materialer med
helt bestemte magnetiske
egenskaper ved ulike temperaturer.

hvor lang tid en beregning tar, øker raskere på en
klassisk maskin enn på en kvantedatamaskin. Det
betyr at en kvantedatamaskin kan vinne temporittet hvis tallet er stort nok.
Forskerens drøm. Det å faktorisere store tall,
er viktig for dem som forsker på sikkerhet, men
Joakim Bergli påpeker at det ikke akkurat er samfunnsmessig produktivt å knekke koder.
– Kvantedatamaskinene er derimot svært
nyttige om du skal lage nye materialer med nye
egenskaper, slik som materialer med helt bestemte
magnetiske egenskaper ved ulike temperaturer.
Alle magneter som varmes opp, vil etter hvert
slutte å være magnetiske. Forklaringen er at elektronene beveger seg for mye i sterk varme. Da
klarer ikke elektronene lenger å gå i takt. Når materialet kjøles ned, vil de bli magnetiske igjen.
– Selv om dette prinsippet er forstått, er det
vanskelig å beregne overgangen fra en magnetisk
til en ikke-magnetisk tilstand.
Bergli trenger også kvantedatamaskinen til å
studere de elektriske egenskapene i materialer.
– Da kan vi få mer kontroll på hvordan vi bygger opp materialer med helt spesielle elektriske og
magnetiske egenskaper, poengterer Joakim Bergli
på Fysisk institutt ved UiO.=

Vi kan faktisk «snakke» til hver enkelt atomplass.
4/2018
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• Anmeldelse

• Anmeldelse

Anmeldt av Trygve Lavik

Anmeldt av Deta Gasser

Det er håpløst,
og vi gir oss ikke

Et quodlibet om stein og
mye annet

En bok om masseutryddelser? Eller om livet som forsker? Om
menneskehetens skjebne? En reisebeskrivelse?

God artikkelsamling om et dystert tema, krydret med lettkjøpt
optimisme.

Peter Bjerregaard
og Kyrre Kverndokk
(red.): KOLLAPS
På randen av fremtiden
Dreyer 2018

B

oken Kollaps. På randen av fremtiden omhandler ulike former for sammenbrudd i naturen, sivilisasjonen og i menneskets psyke. Boken er en artikkelsamling skrevet av forskere fra
ulike fagretninger som sosialantropologi, biologi,
geologi, litteraturvitenskap, økonomi og psykologi. Redaktørene skriver i forordet at «vi [bruker]
«kollaps» til å samle perspektiver som sjelden
møtes». Jeg leser boken slik at det er frykten for
en kommende klimakollaps som holder prosjektet
sammen, og som gir de andre “kollaps”-perspektivene mening.
Her er mye godt lesestoff. De fleste forfatterne
forteller medrivende og forståelig, uten å gå på
akkord med vitenskapelig nøkternhet og presisjon.

B

iologen Dag O. Hessen skriver om tidligere
geologiske epokers artskollapser, hvor «de
globale kollapser er drevet fram av universets
blinde knyttneveslag». Derimot er den klimakollapsen vi i dag er midt inne i, forårsaket av menneskene selv. Derfor trer vi nå inn i epoken som
kalles antropocen. Menneskeheten har i løpet av
kort tid klart å endre naturen så dramatisk at vi
har fått en ny geologisk epoke oppkalt etter oss.

PETER BJERREGAARD er seniorrådgiver og prosjektleder
for utstillingen Kollaps
på Kulturhistorisk
museum, Universitetet
i Oslo.
KYRRE KVERNDOKK
er professor i kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen.
TRYGVE LAVIK er
førsteamanuensis i
filosofi ved Universitetet i Bergen.

I

artikkelen «Farvel holocen» tar Henrik Svensen
et bittersøtt farvel med den geologiske epoken
vi forlater når vi nå begir oss inn i antropocen.
Svensen påpeker at holocen har vært en strevsom kamp for både dyr og mennesker, men avslutter med at «Likevel er det kanskje nettopp
holocen som mange drømmer om i dag: En verden som ikke er dominert av oss».

psykologiske utrustning til å løse krisen. Ett av
mange interessante poenger i denne artikkelen
gjelder menneskets preferanse for status quo.
Selv om vi har en sterk preferanse for tingenes
tilstand, venner vi oss relativt raskt til en påtvungen forandring. Etter bare 400 dager synes vi forandringen er til det bedre. Dette er gode nyheter
for kommunepolitikerne i Stavanger. Hold ut i 400
dager, så vil protestene mot bompengene stilne!

Aschehoug 2018

erspektivene fra Hessen, Svensen og Madsen
får leseren til å se nye sammenhenger, og det
gjelder også flere av de andre artiklene i denne
boken, men ikke alle. Isak Winkel Hols artikkel om
Ibsen og Kirkegaard er god, isolert betraktet. Men
her virker den «upassende», i flere betydninger av
ordet. Brands eksistensielle kriser er tross alt blåbær sammenlignet med en klimakatastrofe.

T

il tross for disse små innvendingene vil jeg
varmt anbefale denne boken for Apollons
lesere. Dette er lærerik lesning!=

1. Masseutryddelser og vulkanprovinser:
Svensen forsker på årsaken til de største masseutryddelsene som har skjedd i jordens historie. I
boken gir han en oversikt over disse utryddelsene
og hva vi vet om omfang, hastighet og årsak. Han
forsker på hypotesen om at noen masseutryddelser skyldtes store mengder magma som trengte
gjennom jordskorpen i store vulkanprovinser, og
som varmet opp bergartene rundt. Dette førte til
utslipp av enorme mengder klimagasser som forverret levebetingelsene på jorden i lang tid.

3. Livet som forsker: Svensen har vært student,
forsker og professor på Blindern i mange år, og
han deler tanker rundt forskerkarrieren, midlertidige ansettelsesforhold, laboratoriearbeid, skriving, konferanser og akademisk konkurranse.

E

M

en nyeste boken til Henrik Svensen er litt av
alt – den minner meg om et musikalsk quodlibet, et musikkstykke som består av flere melodier som fremføres samtidig, eller i løse deler etter
hverandre. Det er de følgende fem fortellingene
som Svensen fletter sammen til en lettlest, underholdende og tankevekkende bok:

2. Reisebeskrivelser: Svensens forskning har
ført ham til flere eksotiske steder for å samle inn
steinprøver, jakte på fossiler og dokumentere
sammenhengen mellom store vulkanprovinser og
masseutryddelsene. Han forteller underholdende
fra feltarbeid i Øst-Sibir, Sør-Afrika, Mali, Grønland og Argentina.

Andre av bokens artikler mangler den høye kvaliteten som ellers kjennetegner boken. Steffen
Dalsgaards essay om hvordan klimakvotesystemet kollapser – i betydningen smelter sammen
med naturen – er uklart skrevet (og kanskje uklart
tenkt). Jeg kjøper heller ikke Kristian Bjørkedals
postmodernistiske analyse av den berømte rapporten Limits of Growth fra 1972.

eg tolker Svensens slik: Det at vi mennesker
ødelegger naturen, gjør oss ufrie, for det er jo
ikke dette vi egentlig vil. Vi er fanget av vårt eget
spill og kommer ikke ut av det. Hva gjør vi da? Jo,
vi går til psykologen, som i denne boken heter
Ole Jacob Madsen.
adsens artikkel gir en god innføring i hvorfor
vi ikke greier å gjøre noe med klimakrisen,
men han viser også hvordan vi kan bruke vår

Henrik H. Svensen:
STEIN PÅ STEIN. På
sporet av den største
masseutryddelsen i
jordens historie

P

n siste innvending gjelder bokens forsøk på
å få oss til også å se noe positivt i den kommende klimakollapsen. For eksempel hevder
Peter Bjerregaard at det «ligger (…) noe romantisk
i kollapsen». Selv synes jeg en klimakollaps hvor
millioner av mennesker vil lide og dø på grunn
av matmangel, hetebølger og oversvømmelser,
høres temmelig uromantisk ut. Også Thomas Hylland Eriksen slår an en positiv tone: «Vi må møte
sammenbruddet med godt humør, et solidarisk
sinnelag og med rikelig politisk fantasi (…), for
slutten [er] alltid en ny begynnelse.» Det at «slutten alltid er en ny begynnelse», er gyldig nok på
et generelt nivå, men duger ikke som et konkret
grunnlag for optimisme.

J

D

HENRIK H. SVENSEN
er geolog og forsker
ved Senter for Jordens
utvikling og dynamikk,
Universitetet i Oslo.
Han har skrevet flere
bøker og ble i 2017
tildelt Forskningsrådets
formidlingspris.

4. Andre forskere: Svensen er fasinert av tidligere
og nåværende forskerkolleger og beskriver karakterer, forskningsinteresser eller reiseopplevelser
til flere av dem. Mest representert er sør-afrikaneren du Toit, men også Nansen, Nordenskiöld, Wegener, Reusch og Goldschmidt opptrer i boken,
samt en del professorer og kolleger som fortsatt
jobber på Blindern.

DETA GASSER er
geolog og førsteamanuensis ved
Institutt for miljø- og
naturvitskap, Høgskulen på Vestlandet.

5. Menneskets tidsalder: Svensen fletter forskning om masseutryddelser og inntrykk fra feltarbeid sammen til en beskrivelse av menneskets
situasjon på jorden – han trekker inn aspekter ved
den industrielle revolusjon, fossile brennstoffer,
økning av CO2 i atmosfæren, sur nedbør og

gruvedrift – for å illustrere fotavtrykket menneskene etterlater seg på denne planeten. Dette setter
han inn i det store bildet, i 4568 millioner år med
utvikling avbrutt av store kriser. Han spør seg om
vi ikke akkurat nå er vitner til en av de store krisene, som kanskje er over i løpet av noen tusen år,
men som kan påvirke livet på kloden i mange millioner år framover.
ETTER OMTRENT hvert eneste avsnitt i boken
bytter Svensen mellom de ulike fortellingene – alt
flyter inn i hverandre – og verken forskningsresultatene, reisene eller jordens utvikling er beskrevet
kronologisk. Teksten inneholder også en del repetisjoner, spesielt om masseutryddelsene, som
kanskje er tenkt som et slags refreng gjennom
stykket?
MEN DET ER også en liten mislyd i musikken, en
farging av tonen som jeg ikke liker helt: kvinner
opptrer stort sett bare som strippere i en australsk
bar, servitører i Sibir eller gårdsfruer i Sør-Afrika.
Nesten samtlige forskere, vitenskapsmenn og
professorer som er nevnt, er menn. Den eneste
kvinnelige forskeren som han nevner, droppet ut
av akademia. Hva vil han formidle med å nevne
akkurat det? Og er det virkelig nødvendig, i 2018,
etter alle metoo-kampanjer, å skrive at «studiner»
får masse oppmerksomhet på posterne sine fordi
de er vakre? Jeg hadde forventet en mer taktfull
og balansert omgang med kjønnsstereotypier av
Forskningsrådets formidlingsprisvinner.
SVENSENS BOK er fortellende og beskrivende,
og han tar ikke stilling til hva han synes om hvordan akademia fungerer eller hva menneskene
burde gjøre med klimagassutslippene. Så dette
er ikke en politisk bok, og det er heller ikke et
oppslagsverk hvor en lett finner fram til den mest
aktuelle forståelsen av masseutryddelser. Men til
tross for noen disharmonier har den en fin flyt, og
en kan bare lytte til melodien av fortellingene og
la dem klinge ut i høstkvelden ...=

4/2018

58

59

Returadresse:
APOLLON
Universitetet i Oslo
Postboks 1076 Blindern
NO-0316 Oslo

FOTO: COLOURBOX

Anvendt statistikk
NESTE UTGAVE: Statistikere er i dag dypt involvert i alt fra fremtidens kreftbehandling og avsløring av skattesnusk til sikkerhet til sjøs og konfliktforskning.
Fellesnevneren er å knuse enormt store datamengder med nye statistiske metoder
for å kunne avsløre hvordan verden virkelig er.
Anvendt statistikk er tema i neste utgave av Apollon.
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