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DYREVELFERD I «Uhåndterlig dy-
reetikk» (Morgenbladet 23. juni) ad-
varer Agnes Bolstø, professor i kul-
turstudier, mot dyreetikk basert på 
likhet og likestilling. Innlegget er et 
svar til Lena Lindgrens kronikk (16. 
juni) og betraktninger som også tas 
opp i Samtidens temanummer om dyr 
og dyrevern.
 Bolstø skriver at dyreetiske tilnær-
minger som problematiserer mennes-
ke/dyr-skillet visker ut reelle forskjel-
ler mellom mennesket og andre arter, 
ved å «skape dem i vårt bilde», samt å 
«kolonisere [dem] gjennom å viske ut 
skillet mellom oss og dem». Det er 
vanlige motforestillinger som tas opp, 
men argumentasjonen er grunn og be-
svarer ikke motpartens argumenter.
 
Det gir lite mening å prate om likhe-
ter og forskjeller mellom mennesker 
og andre dyr i det abstrakte, uten å 
spesifisere hvilke likheter og forskjel-
ler man ser for seg, og å forklare hvor-
dan de er etisk relevant, all den tid 
man mener de er det. 

 Bruken av begrepet kolonisering 
er bemerkelsesverdig. Vi har defini-
tivt en kolonisering av ikke-mennes-
kelig dyreliv, og det er mer enn en me-
tafor. Den er, slik Samtidens tema-
nummer belyser, todelt. For de dyre-
ne man kan kontrollere, temme og 
utnytte – de domestiserte husdyrene 
– gjelder ett regime. For de som «er i 
veien» – som er i konkurranse med 
mennesker om ressurser eller blir for 
obsternasige – gjelder et annet. Disse 
blir det gjerne gjort kort prosess på, 
så lenge de ikke tilhører en utryd-
ningstruet art. Det er erobringens, 
slaveriets og krigens logikk. 
  Menneskets kolonisering av dyre-
livet går videre inn i kroppene deres. 
Dyr omformes til små, effektive egg-, 
melk-, og kjøttfabrikker og estetisk til-
talende kjæledyr. Denne prosessen 
går helt inn i dyrenes gener og DNA. 
Hvordan dyrekroppene verker, blir 
syke og kollapser under avlens kolo-
nisering kan dyrevernorganisasjone-
ne forteller mer om. Det klinger der-
for hult når Bolstø beskylder dem som 
forsvarer likestillingsbasert dyreetikk 
– dem som vil oppgradere dyrs moral-
ske status og stanse denne utnyttin-
gen – for «kolonisering». 
 
Bolstø fremstiller kjøttproduksjon 
som naturlig og forsvarlig, ved å vise 
til jaktens og kjøttets historiske og 
evolusjonære rolle for menneskehe-
ten. Å appellere til den etablerte næ-
ringskjeden for å legitimere vår tids 
behandling av dyr, er som å appellere 

Uhåndterlig 
etikk-kritikk 
Å vise til jaktens og kjøttets historiske rolle for å forsvare vår 
tids behandling av dyr, er som å appellere til et tradisjonelt 
kjønnshierarki for å legitimere sosiale maktforskjeller. 
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SORTERING Rektor ved Uni-
versitetet i Oslo, Ole Petter Ot-
tersen, misforstår i sitt tilsvar 16. 
juni kritikken jeg kom med i mitt 
innlegg 2. juni. Jeg har ikke bedt 
rektor om å ta stilling for eller 
mot Aksel Braanen Sterri – jeg 
har bedt ham om å klargjøre UiO 
sitt verdigrunnlag i et viktig 
samfunnsspørsmål der UiOs 
egne ansatte har stått sentralt. 
Det gjør rektor nå, når han slår 
fast at «det er selvsagt slik at eu-
genikk bryter med [UiOs] verdi-

grunnlag». Men det skjer først 
etter flere ukers debatt, der blant 
andre jeg (en deltidsansatt som 
snart mister engasjementet mitt) 
har måttet stikke hodet fram 
med den belastningen det med-
fører. 
 «Selvsagt» sier rektor – men 
det er ikke selvsagt. Sterris vei-
leder Ole Martin Moen har i en 
artikkel fra 2015 åpent inntatt et 
eugenisk standpunkt, og flere 
skribenter (blant annet i Mor-
genbladet) har påpekt likhets-

trekkene mellom Sterris teorier 
og mellomkrigstidens rasehygi-
ene. Rektor påpeker forskjellen 
mellom Sterris utsagn og den 
tids eugenikk. Det er sant – men 
også en avsporing. Hundre år 
har gått, vitenskapen har utvi-
klet seg. 
 Det er et hav av forskjell mel-
lom den nevrologien jeg driver 
med i dag, og det Norges første 
nevrolog, professor Leegaard 
drev med da han behandlet pasi-
enter med elektroterapi. Det 
Sterri har felles med eugeniker-
ne er menneskesynet – viljen til 
å gradere mennesker ut fra deres 
egenskaper, og ta kontroll over 
reproduksjonen for å fremme 
borgere med best mulig egenska-
per.
 

Rektor vil ikke ha et meningsfil-
ter ved UiO, og vil tåle alle ytrin-
ger som ikke er ulovlige. Likevel 
har han kastet seg inn i en uav-
klart sak med rasismebeskyld-
ninger på campus, og (prisver-
dig) gjort klart at rasisme ikke 
tolereres ved UiO. Rektoratet 
har også stilt seg bak Oslo Pride 
– et tiltak for å styrke posisjonen 

for skeive studenter og ansatte 
ved UiO. Mot denne bakgrunnen 
blir det vanskelig å skjønne 
hvorfor han ikke samtidig vil slå 
et slag for de som utsettes for 
hets og diskriminering på grunn 
av funksjonshemming. 
 Rektor er ensidig opptatt av 
ytringsfrihet og akademisk fri-
het. Men – hvis man tar ytringer 
som 1) krenker mennesker og 2) 
mangler vitenskapelig funda-
ment (slik det er påpekt at Ster-
ris utsagn om Downs syndrom 
gjør) – hva blir det igjen da, an-
net enn hets? Jeg savner leder-
skap i disse spørsmålene. 
 Men det skal han ha: Rektor 
ved UiO har nå slått ettertrykke-
lig fast at eugenikk ikke er foren-
lig med UiOs verdigrunnlag. Dét 
er et viktig signal til studenter og 
ansatte ved universitetet.

Et viktig signal

Morten Horn

Lege og forsker ved Senter for medisinsk 
etikk, UiO

«Selvsagt» sier  

rektor – men det er  

ikke selvsagt.

Svar med bismak: Det er bra at rektor 
Ole Petter Ottersen (bildet) endelig 
svarer, men han har misforstått 
kritikken, skriver Morten Horn.  
 Arkivfoto: Siv Dolmen

DYREVELFERD For veganske dyre-
rettsaktivister er valget enkelt: Ikke 
drep dyr. Ikke for kjøtt, ikke for sko el-
ler pels. Og, siden livet og døden til 
våre husdyr er så nøye knyttet 
sammen, ikke bidra til deres død og 
fangenskap ved å drikke melk, spise 
ost eller seigmenn, eller gå med ull. 
Den enes genser er jo som kjent den 
andres kotelett.
 De siste årene har dyrerettsaktivis-
tene gått fra å være en fraksjon i den 
sære og aktivistiske utkanten av vår of-
fentlighet – noe tenåringsdatteren i 
familien flørtet med før, etter eller 
samtidig med hestefasen og spisefor-
styrrelsene – til å bli en premissleve-
randør. Ikke lenger latterliggjort 
( jamfør dette med «tenåringsdatte-
ren», som – når du tenker på det – er 
litt morsomt formulert, men mer pro-
voserende og mindre morsomt i dag 

enn om det hadde blitt skrevet for 
noen få år siden), i stedet gjenstand 
for moralfilosofiske drøftinger. Nev-
robiologien oppdager stadig mer om 
dyrenes hjerner, som leder flere til å 
revurdere skillet mellom mennesker 
og dyr. Nobelprisvinner JM Coetzee, 
Noah, og flere med dem mener at 
mennesket ikke har rett til å påberope 
seg større verdi enn dyrene. 
 Siste nummer av Samtiden tar for 
seg dyrene, og hvordan de dør mens 
vi lever som før. Det er dyrerettsper-
spektivet som ligger til grunn for 
mange av tekstene om dyrehold, og 
ikke minst debatten rundt. I en kom-
mentar i Morgenbladet tar Lena Lind-
gren et oppgjør med det hun oppfat-
ter som humanismens «blinde flekk»: 
tanken på at menneskene er hevet 
over dyrene. «Det gamle paradigmet 
råtner bort», skriver hun, og et nytt, 

med «dyreverd», kan eller 
vil erstatte dette. 
 Debatten om vårt forhold 
til kjøtt kan minne om kli-
madebatten. Også her var 
det aktivister og vitenskap 
som tvang oss – den sløve 
majoritet – til å innse at 
noe alvorlig galt var på fer-
de og at vi ikke kan fortset-
te som før. 
 Kan vi tenke oss en liknen-
de utvikling i vårt forhold 
til dyrene? Ja, men dyre-
retten lar oss ikke gjøre 
det. En gammel irsk histo-

Moral blant 
morderne?
Hvis vi skal oppføre oss bedre overfor dyrene er 
dyrerettstankegangen en blindvei.
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PARADIGMESKIFTE Ʌ Et systematisk skifte i måte å tenke på, som er av betydelig størrelse og rekkevidde.  Ʌ Begrepet ble første gang introdusert av vitenskapsteoretikeren Thomas Kuhn i The Structure of Scientific Revolutions i 1962. Ʌ Ifølge Kuhn skjer overgang fra et paradigme til et annet gjennom kriser i vitenskapen. Newtons fysikk og Darwins evolusjonslære er eksempler på paradigmer. kilde: Store norske leksikon 

D
e fleste av oss spiser kjøtt, tan-keløst og med god appetitt. Kon-sumet vårt av pølser, biff og kyl-lingfileter –gjennomsnittlig 76 kilo per år på hver av oss – hviler på en kollektiv mental anstrengelse, nemlig fortrengning. Vi vet godt at dyret vi spi-ser, har levd et elendig liv. At kyllinger aldri er ute i frisk luft, og lever korte liv i kropper som vokser for fort for skje-lettet, slik at de får benlidelser. At kuer, som er fantastiske mødre fra naturens side, blir fratatt kalven rett etter fødse-len, og deretter holdes konstant drek-tige for maks melkeproduksjon. At gri-ser lider av stress og liggesår fordi de bor i trange betongbåser der de ikke får levd ut sine naturlige behov for å grave etter mat eller bygge rede til ungene. Vi vet det, og vi «vet det ikke». For ettersom mennesker liker dyr, ansikt til ansikt, er vi nødt til å bagatellisere vol-den, se en annen vei. Men oj, som det koster etterhvert – vi bruker en hel del hjernekapasitet bare på å lukke øynene. Og plutselig en dag går det ikke lenger. Da står et verdensbilde for fall. 

Det nye, fabelaktige nummeret av Sam-tiden, som kom denne uken, handler bare om dyr: Dyrene dør. Du lever som før. Redaktør Christian Kjelstrup ser de ville og de tamme dyrene i sammenheng. For mens tamme dyr lever kun for oss, er ville dyr truet av ut-ryddelse. I løpet av førti år er verdens dyrebestander blitt halvert. Seksti prosent av verdens primatarter er truet.  Tigeren. Elefanten. Sjimpansen. Gorillaen. Orangutangen. Neshornet. Pandaen. Jaguaren. Kjem-peskilpadden. Isbjørnen. Pingvinen. Hvalrossen. Hubroen. Vakre, rare, ma-jestetiske, intelligente, ver-dige medskapninger, som er i ferd med å forsvinne.  De største sorgene er stumme, heter det. Hva er det som er feil med oss? 

Kollektive fornektelser er egentlig skrøpelige. Når tankestillaset først raser, går det fort. Og kanskje –forhåpentligvis – står vi ved inngangen til et paradigmeskifte nå. Mannen bak begrepet «paradigme-skifte», Thomas Kuhn, beskrev innled-ningen til ett nytt paradigme, et nytt verdensbilde, som en gryende krise – 

problemer hopet seg opp, som ikke lot seg løse innenfor det gamle paradigmet. Det er akkurat dette som skjer nå – nye funn hoper seg opp og utfordrer para-digmet om at mennesket er så unikt og usammenlignbart.  Det har med fremskritt innen nevro-biologi å gjøre. De har avdekket større likheter i hjernestrukturene mel-lom dyr og mennesker enn man trod-de. For eksempel kan aper slutte fra år-sak til virkning. Kråker kan planlegge fremtiden. Elefanter, delfiner, spekk-huggere og flere apearter har bevissthet om seg selv. Kognitive evner som viten-skapen før antok var unike for mennes-ket. Dyr viser intelligens ved å bruke verktøy, kommunisere med hverandre og samarbeide. De viser empati og opp-lever smerte og glede.  Dyrene blir, så lenge de ses som men-neskets motsetning, per definisjon de-humanisert. Som kjent, blant annet fra holocaustforskningen, spiller dehuma-nisering en viktig rolle når mennesker utrydder hverandre. Mange dyreverne-re er latterliggjort for sine sammenlig-ninger mellom holocaust og industrielt dyrehold. Men er slike sammenlignin-ger så på jordet, egentlig? Den norske biologen Dag O. Hessen skriver realis-tisk om å ta konsekvensene av det vi vet. I Samtiden skriver han om de store apene, som nå er utrydningstruet. Hvis vi tar likheten – kognitivt og fø-lelsesmessig – mellom oss og dem inn over oss, får ut-ryddelsen karakter av fol-kemord, skriver Hessen.   Likheter tvinger oss til å se dem. Dehumanisering, det som gjør lidelsene mu-lig, blir stadig vanskeligere.

For tiden formidles disse naturvitenskapelige fun-nene til folket gjennom store episke sveip. De store fortellingenes tid er her igjen, og de kombinerer biologi og historie. Eksem-pler fra de siste årene er historikeren Yuval Hararis Sapiens (på norsk i 2016). Eller Den sjette utryddel-sen (Elizabeth Kolbert, 2015). Eller romanen Bie-nes historie, for den saks skyld (Maja Lunde, 2015). Eller Are We Smart Enough to Know How Smart Ani-mals Are? (Frans de Waal, 2016). El-ler Dyrenes indre liv. Kjærlighet – sorg – omtanke (Peter Wohlleben, 2017). Vi snakker ikke om marginale utgivelser, 

men om internasjonale bestselgere. Det nye dyrenummeret av Samtiden er et utadvendt påfunn i samme gate. Og debatten om atropocen (menneskets tidsalder, som geologene har definert den) har pågått med full styrke de siste årene.  I et nytt paradigme vil det antropo-sentriske hovmodet være mindre og menneskedyret være jekket ned noen hakk. Nei, mennesket er ikke «alle tings mål». Mennesket er ikke kronen på ska-perverket. Ja, vi er evolusjonær suksess. Og ja, vi er et spesielt smart dyr. Men vi har bare levd i 200 000 år, et lite skudd på det 3,8 milliarder år gamle livstreet. Og smartere er vi heller ikke, enn at vi nå sager av grenen vi sitter på.

Mange vitenskapelige gjennombrudd har vært «irettesettelser» av mennes-kets opplevelse av å være i sentrum. Kuhn brukte oppdagelsen av det helio-sentriske verdensbildet som selve sko-leeksempelet på et paradigmeskifte. Når jorden ikke lenger var sentrum, men bare en planet som gikk i bane rundt solen, ble menneskets posisjon i skaperverket redusert. Makten mellom kirken og naturvitenskapen ble forryk-ket for alltid. I dag rykkes vi ut av vår opplevelse av å være sentrum på jorden. Det er ikke lett å svelge: Selvsagt føles det bedre å føle seg som en usammenlignbar skap-ning, som utvalgt, i Guds bilde, og mas-ter of the universe. Det er rystende å er-kjenne at vi er en art, blant ni millioner andre arter. Selv om dette – i ett per-spektiv – er en vitenskapelig korrekt forståelse av mennesket. Hessen skriver i Samtiden om to sen-trale vendepunkter i vitenskapshisto-rien om forholdet mellom dyr og men-

k o m m o n t a r

Vi stirrer  
dyredøden i 
øynene, skriver 
Lena Lindgren.

@reichskanzler: «Veldig god runde med folkene i staben på sommerpalas-set i Berghof. På tide å gjøre tyskland snørre igjen!» Svar fra: @president_poland: «Øh…» @berlinbuzz: «BREAKING: Sosiale medier BANANAS etter pinlige skrivefeil i Hitler-tweet»

@folkeforbundet: «Krig er aldri løs-ningen, @reichskanzler. #stoppvolds-spiralen #fredivårtid #hviteduer» Svar fra @nazi_frog: «Gråter du, lille venstreekstreme pk-snøfnugg? Snakk til barten, for øret sluttet å høre etter i ’33.» (Retweetet av: @reichskanzler og 1387 andre)   

@wehrmacht_fritz267: «Snart skal jeg, gutta og denne tanksen på shopping. ;-) #polishfashion #lebensraum instagr.am/p/KqzGGasdasb»   Svar fra: @president_poland: «Øøøøøøøøh… @reichskanzler»

@russia_today: «Øyenvitne: – Tysk-land gjør klar en hær av pansrede romvesener (Video)»

@admiral_raeder: «Hei, @nygaards-voll! Har dere tilfeldigvis noen kart over norskekysten liggende?» Svar fra @nygaardsvoll: «Alt ligger på Flickr #openaccess»@admiral_raeder: «Finnes det noen der alle kystfortene er tegnet inn?»@nygaardsvoll: «Eh… Dette r alle»@carl_gustav_fleischer: «Statsminis-ter, slett kontoen din.»

@ericgarland: «Jeg hører mye snakk om at Chamberlain, Roosevelt osv. har gitt opp å stoppe Hitler. Folkens, det er på tide med litt spillteori  (tweet 1/121)»

@pm_chamberlain: «Selv om Münche-navtalen har fått mye negativ presse covfefe» Svar fra: @nazi_frog: «Covfefe in our time!»@reichskanzler: «LOOOOOOOL»

@president_poland: «Herr @reichs-kanzler, er det dine panservogner som akkurat nå passerte grensen vår?» @infokrig: «Kilder hevder romve-sener bak nazifremmarsj; se videoen myndighetene NEKTER å vise deg»  

i  m a r g o n

Nasjonal
sosiale medier
Glem redaktører og massemedias filter. For å skjønne 1939, koble deg rett på den rå strømmen av kilder.

«Øyenvitne: – Tyskland gjør klar en hær av pansrede romvesener (Video)»

Sigve  indregardJournalist@sigvei
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nesker. Det første sto Descartes for på 1600-tallet: Han slo fast at mennes-ket eksisterte, «Jeg tenker, altså er jeg.» Dyr tenkte ikke, følgelig var de bare fø-lelsesløse legemer. Det andre vende-punktet var Charles Darwins Artenes opprinnelse i 1859, som satte mennesket i slekt med dyrene. Evolusjonsteorien har vært kontroversiell og politisk upo-pulær siden. Vi strever ennå hardt med å ta innover oss konsekvensene av den. Hvorfor motviljen mot å innse at vi er dyr?  Vi fryktet dyret i Åpenbaringen før, og frykter nok dyret inne i oss nå. Men forskjellene mellom dyr og mennesker går ikke mellom ondskap og godhet. Begge arter kan vise empati mot sin neste, for i øyeblikk etter å rive hodet av en fiende. Men bare mennesker kan set-te ondskapen eller godheten så til de grader i system. Og bare mennesker kan holdes til ansvar. Ansvar er humanis-mens nøkkel-idé.

Derfor er det også et paradoks her. For innbakt i dette paradigmeskiftet ligger jo at humanismen – sjølvaste – kan bli utfordret. Humanismen, alle snille ide-ologiers mor og «luften vi puster i», grunnlag og basis for tankevirksomhet siden renessansen. Paraplyen både for Kirken, Human-Etisk Forbund og FNs menneskerettigheter. For alt som er godt her i verden, altså.  Humanismen sier at alle mennesker har lik og ukrenkelig verdi. Humanis-men setter «mennesket i sentrum». Ly-der det kjent? Ja, for humanismen er mennesket, naturlig nok, verdens navle. Hva så med de vesenene som faller utenfor dette privilegerte ukrenkelig-heten, spør dyrevernerne. De peker på humanismens blinde flekk. Og brått kan 

humanismen fremstå som en kjøttbe-døvet herskerideologi.  Dette – at Vestens grunnleggende tankesett utfordres – viser hvor radikalt et paradigmeskifte for dyreverd egent-lig kan bli.  Mange dyrevernsaktivister har sam-menlignet humanismen med rasisme – en systematisk diskriminering basert på biologi. Denne rasismen har også et eget navn; spesiesisme, eller arts-sjåvinisme. Paradokset ligger i at vi faktisk tren-ger humanismens arv for å heve dyre-verdet. Filosofisk ligger dyreverdet i forlengelsen av menneskeverdet. Kjer-nen i humanismen er menneskets evne til å ta ansvar. Det er nettopp vår huma-nistiske arv vi må gå til – og utvide – når vi må heve dyreverdet. 

Historisk har mange nye grupper ero-bret menneskeverd, som før ikke hadde det: kvinner, barn, homofile. I dag ser vi med vantro på tidligere praksiser som slaveri og barnearbeid. Om noen tiår vil vi forhåpentligvis se tilbake på vår be-handling av dyr med samme van-tro. Kanskje vil mennesker om noen tiår tenke: «Hvorfor holdt vi dyr i slike torturlignende omgivelser? Vi hadde ikke begreper om dyreverd».  

Det gamle paradigmet råtner bort i denne stund. Vi vet for mye. 

Illustrasjon: MarvIn Halleraker www.MarvIn.no

Vakre, rare, majestetiske, intelligente, verdige medskapninger, som er i ferd med å forsvinne. 

Lena  LindgrenPolitisk redaktør i Morgenbladetll@morgenbladet.no

For de av dere som ikke har snørrunger, kan notisredaksjonen melde om at årets far-sott i skolegården er spinnere – som en ano-nym kilde i redaksjo-nen kaller «litt som en snurrebass, bare at den krever null ferdigheter – et godt bilde på dagens unge». Den alltid trendbevisste Man-glerud kirke har selvfølgelig visst å utnytte denne tren-den – sist søndag holdt de spinnergudstjeneste for kid-za, med snikmisjonering på kjøpet. «Vi skal utforske hva det vil si at Gud er tre og en. Vi tror en spinner kan hjelpe oss til det», skriver de hemmelighetsfullt. ...for-di Jesus og Gud har det med å snurre seg sammen? Vi er offisielt forvirret.  

SPINNING I KIRKENTrendy treenighet

Foto: G
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«Redaksjonen beklager.» Ikke vi, men Norsk statsviten-skapelig tidsskrift beklager. Hva da? «Den femte setnin-gen i omtalen av årets beste artikkel 2016 til Janeke van der Ros.» Hvordan skulle den femte setningen lyde? Sånn, skriver tidsskriftet i sin rettelse: «Den norske vel-ferdsstaten staten tilbyr hjelp til de som ønsker kjønnss-bekreftende behandling, men er handlingslammet når det gjelder de som avvises av det nasjonale behandlings-senteret NBTS, eller ikke ønsker slik omfattende be-handling NBTS foreskriver og som inntil juni 2016 inne-bar obligatorisk irreversibel sterilisering.» 

VELFERDSSTATEN STATEN Den vanskelige femtesetningen

Omsorgen for be-driftsetablerere synes sterkere enn omsorgen for alvorlig syke. Unnfanget i en Start-up Lab, svøpt og lagt i ku-vøse – også kalt inkubator – oppvokst i en næringsha-ge, konvolutt fra Skattefunn-ordningen til konfirma-sjonen. Deretter har det vært forventet at barnet er flyvedyktig. Men nå kommer apparatet som får deg på vingene: Siva, det statlige selskapet for industrivekst, lanserer Norsk katapult, beskrevet som næringslivets sløydsaler. Honnør for én ting: Ikke noe dill med skri-vemåten. Men det kan jo komme når logoen snekres. 

INNOVASJONVi har katapult

Foto: G
etty IM

aGes

Trønderavisa meldte på onsdagens forside at «Nå ser Senterpartiet 30-tallet igjen». Det er i sannhet en dysto-pisk diagnose av den politiske samtiden, særlig for et par-ti som har brukt mye energi på å legge bak seg skammen fra det nevnte tiåret. For sikkerhets skyld, om det skulle bli regjeringsskifte: Følg nøye med på hvem som blir ut-nevnt som forsvarsminister. Trønderavisa ble faktisk stif-tet i krigstid, etter at to Steinkjer-aviser ble bombet i 1940, og deretter slo seg sammen. Det varte til 1942, da okku-pantene sparket redaktørene og innsatte sin egen.

HISTORISKPolitisk reprise

FaksIMIle: trønderavIsa
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– Du skriver at internasjonalise-
ringen ved norske universiteter 
er «tankeløs»?
 – Hvis det vipper over, så blir det 
selvødeleggende. Det undergraver 
begrunnelsen for universitetene 
hvis forskere i Norge ikke kan norsk 
terminologi, ikke kjenner norske 
samfunnsforhold, ikke forsker på 
spesifikt norske forhold og hvis ut-
danningene blir min-
dre relevante. Anset-
telsen av stadig flere 
utlendinger fører også 
til en svært skjev byr-
defordeling internt 
fordi mye av det vi 
gjør krever kunnskap 
om norske forhold, 
for eksempel veiled-
ning, komitéarbeid, of-
fentlig formidling og 
utredningsoppgaver. I 
tillegg kan norske sti-
pendiater snart bare 
glemme en karriere i 
Norge.
 – Er ikke interna-
sjonalisering nødvendig for å få 
«verdensledende» forskning?
 – Jo, men vi kan ikke bare gjenta 
«internasjonalisering» som et gren-
seløst mantra. Hvis det tar over-
hånd, slik vi nå ser i mange fag hvor 
flertallet av de som ansettes ikke er 
norske, får vi store problemer. Det 
er nettopp balansepunktet vi må dis-
kutere. At ingen har utredet det, er 
urovekkende. Dette går svært fort.
 — Du hevder i Aftenposten at 
spørsmålet er «tabubelagt», og 
påpeker at universitetshistori-
ker John Peter Collett ble avfeid 
da han sa noe av det samme til 
Morgenbladet i fjor høst.
 – Hvis du begynner å stille spørs-
mål, får du absurd forenklede mot-
forestillinger: Vil du lukke grense-
ne? Synes du ikke det er fint med in-

ternasjonal deltagelse? Dette er be-
visstløst. Når politikerne oppdager 
at betydelige deler av universitetene 
våre like godt kunne ligget i Shang-
hai, vil de slutte å finansiere dem.
 – Kunnskapsdepartementet 
vil vel ha mer internasjonalise-
ring?
 – Jeg tror det har gått for fort og 
at de ikke har tenkt gjennom dette. 

Ute i verden er det krise 
ved mange universite-
ter. Forskere kommer 
til Norge fordi de ikke 
får jobb hjemme. Uten-
landsstudentene kom-
mer fordi vi har even-
tyrlige økonomiske vil-
kår. Det trykket som 
følger av dette har tro-
lig ikke departementet 
tatt inn over seg. Det 
som er i ferd med å skje 
er dramatisk og omfat-
tende.
 – For noen fag går 
det mot «styrt avvik-
ling», skriver du.

 – Ja, på litt sikt. Det gjelder sær-
lig de fagene som har satset på en 
omfattende profesjonsutdanning, 
slik som statsvitenskap, økonomi, 
humanistiske fag og deler av jussen. 
Hvis det blir rene internasjonale 
forskningsfag, er for eksempel stats-
vitenskapen tilbake på 1960-tallet 
da det var et lite fag for spesielt in-
teresserte. Det samme gjelder ikke 
minst jussen, hvor du er irrelevant 
for samfunnet hvis du ikke kan 
norsk rett. Et annet eksempel på 
mulig tap av samfunnsrelevans, er 
omleggingen av forskningsprofilen 
hos SSB. Myndighetene vil i lengden 
neppe finansiere en stor forsknings-
avdeling som kunne ligget i Detroit. 
Poenget med SSB er at det skal være 
et styringsinstrument for Norge.

Dramatisk og omfattende

ØYVIND ØSTERUD

Professor i statsviten-
skap. Kritiserer i 

Aftenposten internasjo-
naliseringen av norske 

universiteter. 

Jon Kåre Time

M i d t  i  d e b a t t e n
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LAKS Morgenbladet har satt søkelyset 
på forholdet mellom forsker og opp-
drettsnæringa. Jeg har tilbudt journa-
listen å svare på spørsmål om forskning, 
i stedet velger avisa å trykke et gammelt 
sitat fra meg. Problemet er at sitatet er 
tatt ut av sin sammenheng og er gitt som 
en kommentar i en helt annen sak. 
 Min uttalelse om motkrefter er hen-
tet fra et intervju jeg gjorde med Aften-
posten på kaia i Øksfjord under skrei-
fiske og det var et hjertesukk over hvor-
dan enkelte snakker Nord-Norge og sjø-
matnæringa ned. Jeg hadde da vært 
fiskeriminister i to måneder og ønsket 
å ta til motmæle mot utsagn av typen 
«Mishandling av Nord-Norge», «rase-
ring av kysten», «siste mann, slå av ly-
set», «overgrep mot kystbefolkningen». 
Noen av disse har også kommet fra aka-

demia. Men jeg har altså ikke sagt at 
forskning eller forskere er motkrefter. 
Tvert imot er det nettopp fra våre frem-
ragende forskningsmiljøer ved univer-
sitetene og på in-
stituttene jeg har 
fått spennende 
innspill på utfor-
dringer og fram-
tidsmuligheter. 
 Min uttalelse 
om at forskningen 
skal være nærings-
vennlig har på 
samme måte blitt 
forvridd. Når jeg 
sier at Havfors-
kningsinstituttet 
skal være nærings-
vennlig betyr det at de skal forske på 
problemstillinger som er viktige både 
for næring og myndigheter. Akkurat nå 
er vi helt avhengig av forskernes kunn-
skap og råd i utformingen av systemet 
som skal regulere veksten i oppdretts-
næringen på en bærekraftig måte. 

 Og selvfølgelig skal forskningen 
være uavhengig, ellers er den ikke noe 
verdt. Da forskerne i forrige uke ga råd 
om å redusere torskekvotene, er det 

næringsvennlig 
forskning i praksis. 
Uten bærekraftig 
forvaltning har vi 
ikke fisk til kom-
mende generasjo-
ner. Vi er ikke et 
samfunn der kvo-
terådene pyntes på 
fordi det er valgår.
 Evig eies kun et 
dårlig rykte, sies 
det. Norge er av de 
land i verden som 
bruker mest pen-

ger på marin forskning. Som ansvarlig 
statsråd forventer jeg kritisk journalis-
tikk, men da er det også litt forstem-
mende at journalisten nøyer seg med å 
resirkulere gamle myter.

Fusk om fisk og 
forskning

Per Sandberg

Fiskeriminister
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De forbannede 
lakseforskerne

Her er forskerne som har lagt seg ut med feil fiende: Sjømatnasjonen Norge.

Simen Sætre,  Kjetil Østli og  Christian Belgaux (foto)

H
åpet er lyseblått. Oppdrett skal bli fremtiden for Norge etter oljen.  Fiskeriminister Per Sandberg tror på en femdobling mot år 2050. Ap-leder Jonas Gahr Støre taler vi-sjonært om «havrommet». En «stor fremtidsnæring», sier statsminister Erna Solberg. Eksporten av norsk sjømat stiger. I fjor ek-sporterte vi for 91,6 milliarder kroner, nok en re-kord. I kystsamfunn som før slet økonomisk, bygges det palasser og kjøpes sportsbiler for oppdrettsmillioner. Lakseoppdrett er bra for klimaet, en redning for distriktene og viktig for bruttonasjonalproduktet, sies det. Og det er bra for helsen. Ifølge nasjonale kostholdsråd bør vi spise fisk til middag to-tre ganger i uken, og sto-re kampanjer ber oss velge laksen. En gang i blant kommer det en forsker som pirker i den nasjonale fortellingen. Det er «en-keltforskere», de er «kontroversielle» og «bedri-ver skremselspropaganda» eller er «laksefiske-re». Fiskeriminister Per Sandberg kalte dem 

«mørke motkrefter». «Femtekolonister», sa en annen. Mange av dem forsvinner fort.   – Skjønner du ikke, spør en. – Fiskeridirek-tøren eier aksjer i oppdrettsselskaper. Tidligere fiskeriminister eide aksjer mens hun var stats-råd. Politikere som former politikken på hav-bruk, eier aksjer. Norge er en sjømatnasjon styrt av de næringsvennlige. – Orker ikke, det vil ødelegge ferien min, sva-rer en annen. Andre igjen slutter å ta telefonen. – Jeg er ikke naiv, sier en forsker, – norsk sjø-mat er politikk. Å gå til pressen med kritiske funn kan skade karrieren. De får ikke forfrem-melser, de baktales eller sliter med å få fors-kningsmidler. I arbeidet med denne reportasjen har vi snak-ket med en rekke forskere som har berørt opp-drettsfeltet. De forteller om kolleger som har gitt opp, om press og brutale metoder. De hev-der at den frie forskningen er truet. Her er tyve av dem.

MØRKE KREFTERFiskoppdrett skal bli fremtiden for Norge.Hva skjer når forskerne gjør funn som  kan ødelegge for veksten?

«Mørke motkrefter» kalte fiskeriminister  Per Sandberg  forskerne som har kritisert  norsk oppdrett.

Dette er en serie om sjømatnasjonen Norge.  Et samarbeid mellom Morgenbladet og nettmagasinet Harvest, ved journalistene  Simen Sætre og Kjetil Østli.

 ••
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Per SAnDbergS uttAlelSe ble brukt  

i vignetten i morgenblADet 9. juni.  

Se ogSå SiDe 6

m e r  d e b a t t  p å  n e t t : 

«Det er lett å  
ønske seg et sam-
funn med plass til 
alle, svært mange 
erfarer dessverre 

at det er en  
umulighet.»

JOHN LUDvIg LArSEN,  

Dr.MED – PrOF. EMErITUS. 

FLErE NyE INNLEgg På NETT FrA 

AUDUN ECKHOFF, JØRUND AASE 

FALKENBERG, AGNES BOLSØ  Og 

 PAUL LINDVIKSMOEN

• www.MOrgENBLADET.NO/IDEEr

rie forteller om en mann som spør om 
veien til Tipperary og får svaret: «Ja, men 
jeg ville ikke begynt herfra.»
 Klimaspørsmålet er, på tross av sin al-
vorlighetsgrad, ikke svart-hvitt, men 
grått. Det er ikke CO2, men mengden CO2 
som står i fare for å drepe kloden. Løs-
ningen er å  bidra til å minske utslippene, 
ikke å slutte å puste. «Jeg drar på inter-
rail i sommer, kjøper bok om kjøttfri 
mandag, og har installert varmepumpe 
på hytta,» er kanskje ikke bra nok, men 
det er et steg i riktig retning.
 Dyreretten viser veien til en verden 
uten utnyttelse av dyr for menneskelig 
vinning, ikke til bedre dyrevelferd eller 
mer bærekraftig kjøttforbruk. Aksepte-
rer man at drap av dyr er moralsk galt i 
seg selv, slik dyrevernerne gjør, holder 
det ikke simpelthen å kutte ned. «Jeg me-
ner at dyr har samme rett som oss til å 
leve, derfor spiser jeg bare kjøtt i helge-

ne,» fremstår ikke bare som dobbeltmo-
ral, men overlagt grusomhet. 
 JM Coetzees romanfigur og alter ego 
Elisabeth Costello blir etter hvert så opp-
slukt av menneskenes urett mot dyrene 
at hun har problemer med å se andre 
mennesker i øynene. I møtet med kjøtte-
tere ser hun konspiratører til forferdeli-
ge overgrep.
 «Å dø før tiden, for å bli spist av et 
menneske, er ikke dyrets ønske,» sier No-
ahs Siri Martinsen i siste utgave av Sam-
tiden. «Etisk dyrehold» finnes ikke. Det 
er ny glanstid for bondehets. 
 Derfor hang jeg meg opp i at Morgen-
bladet – samme uke som det ble erklært 
at det gamle paradigmet sto for fall til for-
del for et nytt, der dyrerett står sentralt 
– inviterte lesere og skribenter på pølse-
fest. Det kan vel i hvert fall ikke være rik-
tig vei til Tipperary?
 Finnes det moral blant morderne? 

 
 
 

 

Å bry seg om dyrene er ikke nytt for oss 
som jobber med mat. De siste tiårene har 
etisk dyrehold, økologi og bærekraft vært 
noen av de viktigste temaene innen mat-
feltet. Kokker, bønder, matelskere og for-
fattere har vektlagt ulike måter å kombi-
nere det å leve og spise godt med vårt an-
svar for dyrene vi spiser. Det er humanis-
me på kjøkkenet og på gården.
 Også hvis man mener at menneskene 
er på toppen av næringskjeden, også hvis 
man ikke mener at dyrs liv er like mye 
verd som menneskers, finnes det rom for 
moral. Ja, jeg mener at det er nettopp der 
rommet ligger for oss som spiser kjøtt, el-
ler på annen måte medvirker til dyre-
hold. Det er en annen moral, tuftet på an-
svar, ikke avholdenhet eller skyld. Det 
grunnleggende er dette: Hvis vi tar det 
på oss å bestemme over dyrenes liv og dy-
renes død, hviler det et spesielt ansvar på 
oss. 

 Hode-til-hale-bevegelsen har vært 
opptatt av å benytte seg av hele dyret. 
Økobevegelsen har vært opptatt av dyre-
velferd og bærekraft. Slow Food-bevegel-
sen av å lage allianser mellom forbrukere 
og produsenter. Og mange oppfatter seg 
ikke som tilhengere av en «bevegelse», 
men er minst like opptatt av dyrevelferd.
 Gamle tiders hierarki mellom fine og 
mindre fine stykningsdeler har blitt ut-
fordret, oppløst. Hva slags behandling 
dyrene har fått, deres evne til å leve gode 
liv, har blitt et kvalitetskriterium. Spis 
mindre og bedre kjøtt, har blitt et man-
tra. 

 Til grunn ligger verken dårlig samvit-
tighet, eller troen på at dyrenes liv er 
ukrenkelige og like mye verd som men-
neskenes. På engelsk snakker man om 
«animal husbandry», og ved å benytte seg 
av det gammelnorske uttrykket «hus-
bond» viser man til en mer helhetlig for-
ståelse av matproduksjon, hvor mennes-
kenes sentrale funksjon er rettferdiggjort 
gjennom kravene det stiller til oss. 
 Samtidig med at dyrerettsperspekti-
vet får større plass i offentligheten, opp-
lever jeg en motreaksjon mot det som 
fremstilles som matsnobberi. «Hvor 
kommer kyllingen fra, lissom. Er det så 
nøye da?» «Villsau meg her og frilands-
gris meg der, kan vi ikke bare ha vanlig 
mat?» «Det er så vanskelig å få tak i 
skank.» «Alt dette er bare borgerlig sa-
longprat.» 
 Er det frykten for å være en del av den 
ulidelig politisk korrekte matinteresser-
te middelklassen som maser om kortreist 
mat, økologi, bærekraftig kjøttproduk-
sjon og bruken av alle stykningsdelene 
fra hode til hale som gjør at man velger å 
bli stående i den moralske spagaten mel-
lom dyrerett og paradigmeskifte på den 
ene siden og pølsefest på den andre?

Trangt: Kalkunene i Lambourn i England har ikke akkurat en fest i det fri. Først skal de leve oppå hverandre, så skal de slaktes. «Aksepterer man at drap av dyr 
er moralsk galt i seg selv, slik dyrevernerne gjør, holder det ikke simpelthen å kutte ned», skriver Andreas viestad.  foto: tim grAhAm / getty imAgeS

Andreas Viestad

Forfatter, journalist og matskribent. Faglig ansvarlig 
ved geitmyra matkultursenter for barn i Oslo.

Jeg opplever en motreak-

sjon mot det som frem-

stilles som matsnobberi.
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Det som ikke dreper deg, 

gjør deg ikke alltid sterkere.

22. JULI Hvert eneste år når juli be-
gynner å nærme seg, kommer drøm-
mene, hvor jeg konstant prøver å redde 
noen, men aldri er i stand til det, tilba-
ke, og jeg gjør mitt beste for å begrense 
søvnen til et minimum – så lite som 
kroppen min kan tåle. Ved siden av 
drømmene, begynner kjente temaer å 
dukke opp i mediene: minnestedet, 
som skammelig nok er uavklart, jern-
roser som aldri har fått et sted å bli 
plassert, diskusjoner om hva vi har lært 
av den dagen og personlige historier 
om hvordan overlevende har fortsatt 
livene sine.
 Marina Abramovitsj ble i et av sine 
intervjuer med norsk media spurt om 
sin brutale oppvekst og barndom, og 
hun svarte med å spørre hvem som 
bryr seg om det, så lenge han har klart 
å lage verdifull kunst av det. 1. august 
2011, i begravelsen til min beste venn, 
og et av 22.juli-ofrene, husker jeg at jeg 
sa jeg ønsket å leve mer enn noensinne, 
for å fortsette kampen vi hadde kjem-
pet sammen for et mer rettferdig og 
terrorfritt samfunn. Jeg klarer ikke 
huske det nøyaktig, men jeg husker at 
denne drivkraften ikke holdt særlig 
lenge. Det er en av de flere grunner til 
at jeg beundrer mange av de overleven-
de fra 22. juli, som jeg ser at klarer å 
bygge seg selv opp, som fortsetter kam-
pen for de samme verdiene – ved å føl-
ge sine karriereplaner, studere og rea-
lisere seg selv på den ene eller den an-
dre måten – ved å gjøre nettopp det ter-
roristen angrep den dagen. Det gir meg 
håp. Det gir håp for personer som meg, 
som fremdeles står i ruinene av sitt liv, 
og som aldri klarte å lage kunst,  politikk 
eller noe stort ut av den dagen, og som 
ikke ble til en inspirerende historie. 
Som istedenfor begynte å krympe, og 
aldri klarte å komme seg bort fra det 
store, sorte hullet som 22. juli skapte. 
De som står der med sine sorte hull i 
sjelen og prøver å fylle det opp med 
mat,  alkohol, isolasjon.
 Det som ikke dreper deg, gjør deg 
ikke alltid sterkere. Det kan gjøre deg 
sårbar, med tap av det du trodde på, 

hvor du lever som en fortapt versjon av 
alt du var, som ikke klarer å finne styr-
ken til å gjenoppbygge sitt gamle jeg. 
Det er her jeg er nå, på søken etter «ka-
pitalen» til å bygge meg selv opp igjen, 
mens jeg spør meg selv hva jeg skal gjø-
re med min historie. Hvordan skal jeg 
presentere de siste seks årene av mitt 
liv til resten av verden? Hvordan kan 
jeg få den til å se kul ut, eller hvordan 
kan jeg pakke den inn og selge mitt livs 
tragedie som noe spennende som kan 
forføre en arbeidsgiver? 

 For i vårt samfunn, må CV-en din se 
ut som en tettbygd mur, uten hull eller 
sprekker. Hvis det er en liten sprekk 
der, hvor et lysglimt kan slippe gjen-
nom, har muren et problem, på samme 
måte som CV-en. Hvem vil ha et bygg 
laget av mur med sprekker i? Hva vil 
du svare hvis du blir spurt om grunnen 
til disse hullene? Hvor en måned har 
forsvunnet, eller, kjære vene, til og 
med ett år! Faktum er at du ikke kan 
være ærlig å si  at du har strevd, at du 
har slitt med PTSD, angst, søvnløshet, 
depresjon eller hva det skulle være. 
Vel, det er ikke bra… Hvem vil bygge 
murer av utslitte mursteiner? Vi elsker 
det sterke. Vi ønsker å bygge huset vårt 
av mursteiner som overlever jord-
skjelv, hele og fine. 
 Så, kjære venn, du slet, men klarte 
ikke å skape noe stort av slitet? Kunne 
du ikke bli en aktivist mot årsaken til 
at du sliter? En forfatter? En politiker 
som kan utgjøre en forskjell? Kunne du 
ikke satt opp en veldedig organisasjon 
for overlevende? Kunne du ikke tatt 
deg et år fri, på søken etter svarene på 
de store eksistensielle spørsmålene 
mens du reiser gjennom Oseania eller 
Alaska?
 Her sitter jeg, og tenker på hva jeg 
skal gjøre med de siste seks årene av 
mitt liv, og min CV som er full av sprek-
ker og mistenkelig lys som trenger gjen-
nom disse sprekkene, fordi jeg ikke er 
et av disse menneskene som klarte å 
lage et kult prosjekt ut av sitt livs store 
kamp. Hun bare strevde og det som ikke 
drepte henne, gjorde henne ikke ster-
kere, men svakere og mer sårbar. 

22. juli-
tanker

Natia Chkhetiani

ØKONOMI I et innlegg i Mor-
genbladet 14. juli kommenterer 
Magne Mogstad omorganiserin-
gen av forskningsvirksomheten 
i Statistisk Sentralbyrå (SSB). I 
innlegget kommenteres også 
styrets handlinger – eller mangel 
på slike – ved at Mogstad mener 
at «det er overraskende at ikke 

styret i SSB har vært tydeligere i 
sitt forsvar av direktørens rett til 
og ansvar for faglige og organi-
satoriske valg». Utgangspunktet 
for kommentaren er ifølge Mog-
stad at «NHO, LO og enkelte po-
litikere blander seg inn i disku-
sjonen omkring SSBs valg av me-
toder og modeller».

 Mogstads innlegg gjør det 
nødvendig med en omtale av sty-
rets rolle og oppgaver i denne sa-
ken og hvilke vedtak styret har 
truffet.
 Styret har ved flere anlednin-
ger diskutert og gjort vedtak i 
forbindelse med 
omorganiseringen 
av forskningsvirk-
somheten i SSB. 
Styret ble i fjor 
høst orientert om 
at direktøren had-
de nedsatt et utvalg 
for å gjennomgå 
v i r k s o m h e t e n 
( Bye - u t va l g e t ) . 
Styret behandlet 
utvalgets rapport 
og senere et notat 
fra administreren-
de direktør om saken på møter i 
henholdsvis februar og april i år. 
I juni i år ble styret orientert om 
status i saken, herunder admi-

nistrerende direktørs oppføl-
ging av tidligere styrevedtak.
 Utgangspunkt for styrets be-
handling av denne saken har 
vært instruks for styret for SSB 
fastsatt av Finansdepartemen-
tet. Det fremgår av denne blant 

annet at styret 
«skal behandle og 
fastsette strategi-
er» og styret skal 
«gi råd til adminis-
trerende direktør 
om den faglige ut-
viklingen av virk-
somheten». 
 Styret har etter 
forslag fra admi-
nistrerende direk-
tør vedtatt følgen-
de prinsipper for 
forskningen i SSB: 

 «Styret vedtar følgende over-
ordnede prinsipper for fors-
kning i SSB: Forskningen skal gi 
tilbakevirkning til statistikken, 

den skal inneholde empiriske 
forskningsbaserte studier med 
relevans for den norske sam-
funnsutviklingen og den skal 
inngå i en sammenhengende 
kunnskapskjede.»

 Styret har videre avgitt en ut-
talelse i saken som er for omfat-
tende å gjengi fullt ut her. Ho-
vedinnholdet er imidlertid en 
utdypning av de prinsippene 
som er gjengitt ovenfor. Styret 
har blant annet uttalt seg både 
om hvilken rolle forskning og 
analyser fra SSB har spilt i of-
fentlige utredninger, i departe-
menter, organisasjoner og næ-
ringsliv og understreket viktig-
heten av at dette blir ivaretatt i 

Styrets rolle i  
omorganiseringen 
av SSB Administrerende 

direktør har ansvar for 

å levere resultatene.

DEBATT Sendes til: debatt@morgenbladet.no 
Hovedinnlegg: Maks 4500 tegn, inkl. mellomrom  
Underinnlegg: 2500 tegn, inkl. mellomrom.  
Replikk/kortinnlegg: 500-1500 tegn, inkl. mellomrom. 
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IDEER DEBATT

1) Hva er utgangspunktet for 
bråket i SSB?
 Utgangspunktet er at Chris-
tine Meyer satte ned et utvalg av 
professorer og forskere i sam-
funnsøkonomi, ledet av SSBs 
statistikkdirektør Torstein Bye, 
for å vurdere hvorvidt SSB bør 
ha en forskningsavdeling, hva 
som eventuelt bør være målset-
tingen for en slik avdeling, og 
hvordan arbeidet bør organise-
res og kvalitetssikres.
 Utvalget gjennomgikk fors-
kningsavdelingens arbeid, og 
konkluderte med at SSBs fors-
kningsavdeling har hatt, og fort-
satt bør ha, en viktig rolle i ut-
viklingen av empirisk sam-
funnsøkonomisk forskning i 
Norge. Dette er en sentral anbe-
faling fra utvalget, som har fått 
lite oppmerksomhet, på tross av 
at Finansdepartementet nylig 
har oppnevnt et Statistikklovut-
valg som blant annet skal vurde-
re hvorvidt SSB i det hele tatt 
skal pålegges å drive forskning. 

2) Kritikerne av Bye-utvalget, 
slik som tidligere forsknings-
direktør Ådne Cappelen, hevder 
at «utvalget vil ha forskning som 
kan publiseres i internasjonale 
topptidsskrifter, uavhengig av 
tema». Stemmer dette?
 Nei, det stemmer ikke. Ut-
valget mente at til forskjell fra 
universiteter eller høyskoler 
bør hovedmålsettingen til SSBs 
forskningsavdeling være be-
grenset til å evaluere effektene 
av økonomisk politikk og stude-
re samfunnsmessige og økono-
miske forhold i Norge. Det er 
stor etterspørsel etter slike ana-
lyser fra utøvende myndighe-
ter, interesseorganisasjoner og 
andre aktører. Utvalget mente 
at hensynet til politikk og sam-
funnsmessig relevans bør ligge 
til grunn for de tematiske prio-
riteringene i SSBs forsknings-
avdeling. 
 Samtidig understreket utval-
get at kvalitet er en forutsetning 
for samfunnsmessig og politisk 
relevans. Et ekspertutvalg som 
nylig har vurdert NFRs virksom-
het, er like klare: «Høy vitenska-

pelig kvalitet er det viktigste fun-
damentet for at forskningen blir 
relevant for politikk, næringsliv 
og forvalting. Relevant forskning 
med lav vitenskapelig kvalitet 
kan være til større skade enn 
gavn i samfunnet».

3) Hvordan kan forskning kvali-
tetssikres?
 Fagfellevurdering i anerkjen-
te vitenskapelige tidsskrifter er 
forskningens gullstandard for 
kvalitetskontroll, der analysene 
blir kritisk vurdert av eksperter 
på området. Disse fagfellene 
skriver så tilbake til tidsskriftet, 
påpeker feil og svakheter og 
kommer med en anbefaling om 
arbeidet skal publiseres eller 
ikke. Forskerne får så enten av-
slag eller pålegg om å forbedre 
analysene før analysene kan bli 
publisert. Fagfellevurderingen i 
internasjonalt anerkjente fag-
tidsskrifter er langt fra perfekt, 
men det er den beste kvalitets-
kontrollen man har. 
 Utvalgets gjennomgang av 
SSBs forskning viser at både 
metodene og analysene for sjel-
den utsettes for fagfellevurde-
ring i vitenskapelige tidsskrif-
ter. Dette skyldes ikke at inter-
nasjonalt anerkjente fagtids-
skrifter er uinteresserte i 
norske data og problemstillin-
ger, slik som det blir hevdet i 
Morgenbladets artikkel. Tvert 
imot: Mange gode tidsskrifter 
er  veldig interessert i empirisk 
forskning basert på norske data. 
 Kritikerne bruker begrepene 
«topptidsskrift» og «elitefors-
kning» som skjellsord, nærmest 
som skremselspropaganda. Ut-
valget har aldri argumentert for 
at forskningsavdelingen bør be-
stå av en håndfull forskere som 
utelukkende skal jobbe med ar-
beid som kan la seg publisere i de 
aller høyest rangerte tidsskrifte-
ne, slik kritikerne framstiller det. 
Utvalget mener derimot at SSB 
skal ha en slagkraftig og faglig 
bred forskningsavdeling, og at 
kvaliteten på forskningen best 
kan sikres gjennom jevnlige pu-
bliseringer i anerkjente tids-
skrifter med fagfellevurdering.

4) Kan ikke brukerne av SSBs 
forskning selv vurdere kvaliteten? 
 De færreste byråkrater, jour-
nalister eller andre sentrale 
brukere har den nødvendige 
faglige kompetanse til å vurde-
re kvaliteten til SSBs forskning. 
Dessuten har disse aktørene 
særinteresser som vil kunne 
komme i strid med SSBs faglige 
uavhengighet. Det er derfor 
grunn til å være bekymret over 
mobiliseringen mot utvalgets 
konklusjon om at SSBs fors-
kningsavdeling og forskere bør 
vurderes ut fra fagfellevurde-
ring. En slik kvalitetskontroll er 
nødvendig for at SSB skal være 
et redskap for forskningsbasert 
politikk og ikke politisert fors-
kning eller spekulasjon i media.

5) Er det naturlig at NHO, LO og 
enkelte politikere blander seg 
inn i diskusjonen omkring SSBs 
valg av metoder og modeller?
 Statistikkloven gir SSB faglig 
uavhengighet fra politiske 
myndigheter. SSB er en uav-
hengig institusjon for innsam-
ling, bearbeiding og formidling 
av offisiell statistikk i Norge. 
SSB avgjør selv hvilke metoder 
som er egnet til å løse byråets 
oppdrag. Det er overraskende 
at ikke styret i SSB har vært ty-
deligere i sitt forsvar av direk-
tørens rett til og ansvar for fag-
lige og organisatoriske valg. Det 
er også skuffende at ikke media 
har stilt kritiske spørsmål ved 

at NHO, LO og enkelte politike-
re forsøker å bestemme hvilke 
metoder som skal brukes til å 
løse byråets oppdrag. 

6) Kritikere har antydet at ut-
valgets anbefalinger var et be-
stillingsverk fra krefter som øn-
sker å krympe den norske vel-
ferdsstaten. Stemmer dette?
 Utvalget hadde en bred fag-
lig sammensetning og arbeidet 
uavhengig med rapporten på 
grunnlag av et presist og rele-
vant mandat. Mandatet og ut-
valget fokuserte utelukkende 
på fag, ikke på politikk. 

 Det er interessant å merke 
seg at mye av kritikken handler 
om person, og ikke om sak. Per-
sonene som angripes, har imid-
lertid aldri forsøkt å påvirke el-
ler blande seg inn i utvalgets ar-
beid. For eksempel var direktør 
Holmsen i Finansdepartemen-
tet tydelig i sin kommentar i 
Dag og Tid: 
 «SSB er en uavhengig insti-
tusjonen for innsamling, bear-
beiding og formidling av offisi-
ell statistikk i Norge. SSB avgjør 
selv hvilke metoder som er eg-
net til å løse byråets oppdrag. 
Finansdepartementet bidrar til 

faglig diskusjon og utvikling 
innen økonomi og statistikk 
gjennom Modell- og metodeut-
valget, som blant annet arran-
gerer seminarer. Finansdepar-
tementet kan ikke gå inn i in-
terne vurderinger hos SSB».

7) Hva har DSGE-modeller med 
Bye-utvalget å gjøre? 
 I ett av Bye-rapportens ved-
legg diskuterer to av utvalgets 
medlemmer, Kjetil Storesletten 
og Hilde Bjørnland, SSBs ma-
kromodeller. Der skrev de at ma-
kroforskningen i SSB framover 
bør satse på to områder. Fokuset 
bør være på å utvikle empiriske 
modeller og systemer som kan 
analysere nåsituasjonen i økono-
mien og gi kortsiktige prognoser 
på viktige makroøkonomiske 
hovedstørrelser. Videre bør en 
bygge flere små og avgrensede 
strukturelle modeller som kan 
brukes til politikkanalyse, for ek-
sempel for å beregne virkning av 
finanspolitikk og analysere dri-
vere av konjunkturer.
 Storesletten og Bjørnland 
foreslår ikke at byrået kun skal 
satse på å bygge opp en ny stor 
DSGE-modell, slik kritikerne 
framstiller det. Tvert imot, de er 
opptatt av at forskerne skal byg-
ge opp en bredere modellkom-
petanse. Men modellene må 
kvalitets sikres gjennom å velge 
modellrammeverk som ligger 
nærme forskningsfronten.

8) Hvorfor er bloggeren Noah 
Smith premissleverandør i Mor-
genbladets diskusjon omkring 
makromodeller?
 Aner ikke. Og det er beteg-
nende for det lave nivået på den 
offentlige debatten omkring 
makromodeller.
 Noah Smith er ingen ekspert 
på makromodeller. Han forsker 
ikke aktivt. Hans ubegrunnede 
påstander om makroøkonomi 
og modellvalg er så upresise og 
unyanserte at de nærmest 
er blottet for meningsinnhold. 
Jeg begriper ikke hvorfor Fi-
nansdepartementet inviterer 
en blogger til å holde åpnings-
foredraget på fagdagen til byrå-
kratene. 
 Noah Smiths rake motset-
ning er professor Ricardo Reis 
ved LSE. Han er en ledende og 
aktiv forsker innenfor makroø-
konomi. I en ny oversiktsartik-
kel viser han at makroøkono-
misk forskning i dag ikke er tan-
keløs DSGE-modellering fylt 
med latterlige forutsetninger og 
uvitende om data, slik som Noah 
Smith og andre kritikere hevder. 

Misvisende om omorganiseringen i SSB
Morgenbladet hadde 7. juli et oppslag omkring bråket i SSB. Dessverre var innholdet i denne artikkelen til dels misvisende, 
og diskusjonen tok i liten grad utgangspunktet i de sentrale spørsmålene i forbindelsen med omorganiseringen i SSB.

Statistikkens høyborg: Hva er det som skjer hos Statistisk sentralbyrå?   
 foto: ChriStiAn belgAux 

Magne Mogstad 

Professor i Økonomi, University of 
Chicago. Medlem av Bye-utvalget  
og forsker i SSB. 

AKTUELT INNENRIKS
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Hvis forskningen er 

av lav kvalitet, kan 

den fortsatt bli 

oppfattet som nyttig, 

men spørsmålet er 

om den er det.
CHrISTINE MEyEr,  

ADM. DIrEKTØr, SSB

DSGE

 Ʌ Står for Dynamic Stocastic general Equilibrium. Dette er modeller basert på økonomiske teorier for hvordan forbrukere og produsenter tilpasser seg endringer i økonomien. Modellen regner ut hvordan for eksempel økte rente setter i gang tilpasninger i arbeidstilbud og priser helt til vi kommer frem til en ny likevekt mellom tilbud og etterspørsel av varer og tjenester. Norges banks DSgE-modell heter Nemo.Kilde: Finding NEMO:  Documentation of the  Norwegian economy model Norges bank 2006.

 Ʌ SSB bruker en tidligere generasjon modeller. I stedet for mikroøkonomisk teori er den basert på empiriske sammenhenger av typen «når skatten kuttes med en krone, øker forbruket med 70 øre». SSBs modeller heter Modag, Kvarts, MSg og Snow.Kilde: Modag en makroøkonomisk modell for norsk økonomi, SSB 2008.

 navnet sitt på trykk. Etter å ha jobbet mange år med blant annet DSGE-modeller i Norges Bank, begynte Amund Holmsen som ekspedisjonssjef i Finansdepartementet på nyåret 2015. Der le-det han arbeidet med å vurdere departementets behov for egne modeller. I tillegg fikk han an-svaret for SSB. Under Holmsen ble Christine Meyer anstt som sjef i byrået: Er det han som har gitt henne beskjed om å bytte modell?  Mot disse to står økonomer, mange av dem i – eller med erfaring fra – SSB og Finansdepartemen-tet. De ser at deres innflytelse og alt hva de har kjært (den norske modellen, motkonjunkturpoli-tikk, sentrale lønnsoppgjør) er truet: De mobilise-rer: protestskriv og lekkasjer fra ansatte, aviskro-nikker fra sjeføkonomer som deler deres virkelig-hetsoppfatning, slike som Roger Bjørnstad, LOs sjeføkonom – og tidligere SSB-forsker.  På et allmøte før sommeren fikk de ansatte beskjed om at forskningsavdelingen skal krym-pe med en tredjedel. Forskerne skal omplasse-res til statistikkavdelingene.  På tampen av forsommeren spurte Aps Ma-rianne Marthinsen finansministeren hvilke in-struksjoner departementet hadde gitt Meyer for omorganiseringen av SSB. Hun fikk et langt svar fra Siv Jensen, som først og fremst handlet om at SSB måtte organisere seg så byrået fikk fri-gjort penger og folk til å ta i bruk ny informa-sjonsteknologi i statistikkproduksjonen. Hva sier Christine Meyer? – Kort tid etter at jeg startet i SSB, ble det klart at det var behov for å sette i gang et stort program for modernisering og digitalisering av statistikkproduksjonen. Dette er Finansdepar-tementet helt enig i. Det handler om å bruke nye kilder, fase ut manuelle oppgaver og bevege seg mer mot analyse av tallene, sier Meyer. – Var publisering i fagfellevurderte tids-skrift eller modellapparatet til SSB et tema i be-stillinge fra finansdeparmet? – Nei, Finansdepartementet har vært tydelig på at det er behov for endring i SSBs forsknings-avdeling, men de har ikke vært konkrete på hva som bør endres og hvordan.  De økonomiske modellene kom på banen med utvalget Meyer selv satte ned for å evalu-ere forskningen i SSB.  – Økonomibloggeren Noah Smith peker på at valget av modeller også har en politisk dimensjon: Finanspolitikk har typisk mindre effekt i DSGE-modellene enn eldre modeller. Kan det gjøre de-batten om modellene til SSB vanskeligere, at valg av modell også oppfattes som et politisk valg? – Jeg synes jo at det er litt rart at det oppfat-tes som et politisk valg, ut fra min vurdering er det en rent faglig vurdering: Hva vil være de bes-te modellene til å predikere norsk økonomisk utvikling? Jeg er litt overrasket over at det har fått en politisk dimensjon

Å bygge bro. Meyer sier det er to motivasjoner som driver endringene i forskningsavdelingen.  – Den ene er å øke kvaliteten på forskningen og ha en tydelig sammenhengende kunnskapskjede 

D
et var en morgen tidlig i juni, og byråkra-tene i Finansdepartementet satt og lo. Det var fagdag og fruktfat for de ansatte. Først ute med powerpointpresentasjon var den feterte økonomibloggeren Noah Smith. Foredraget hans handlet om de modellene øko-nomene bruker til å regne ut virkningen av ren-tekutt, skatteletter, innvandrere og alt annet po-litikerne lurer på. Smith var ikke nådig mot mo-dellene, som har dominert både akademia og sentralbankene de siste tiårene. Problemet, forklarte Smith, er at de såkalte DSGE-modellene (se faktaboks) bygger på forut-setninger som ligner lite på virkeligheten. Som at folk planlegger uendelig langt frem i tid når de bestemmer hvor mye de skal spare og bruke. Derfor får DSGE-modellene noen absurde re-sultater, som at et rentekutt om 100 år vil ha stør-re effekt på økonomien i dag enn et kutt i morgen. «Det gir ingen mening», sa Smith, og byråkra-tene lo.

Fikk rapport. Byråkratene kunne le. Per i dag har ikke departementet noen egen økonomisk modell Smith kunne gjøre narr av. De overlater til Statistisk sentralbyrå (SSB) å regne ut effek-ten flyktninger og plastposeavgift har på økono-mien. Men de neste årene skal Finansdeparte-mentet selv forsøke å bygge en modell. Vil den bli av samme type som DSGE-modellene de satt og lo av denne junidagen?  I januar fikk administrerende SSB-direktør Christine Meyer en rapport som rådet henne til å halvere antall ansatte i byråets fors-kningsavdeling og bytte de gammeldagse modellene SSB bruker, med nye, moderne DS-GE-modeller.  Det var starten på «bråket i SSB». SSB-forskerne Erling Holmøy og Ådne Cappelen skrev brev til ledelsen og for-svarte modellene sine: Modag, Kvarts, MSG og Snow. Kollega-en deres, samfunnsøkonomen Torbjørn Eika, sa opp. Statsvi-teren Øyvind Østerud kritiserte Meyer for å jage «tankeløst» etter mer publisering i internasjona-le forskningstidskrifter. Rett før sommeren skrev sjeføkonomene i NHO, LO og flere andre arbeids-takerorganisasjoner et brev til Meyer og advarte mot at omorganiseringen i SSB truet tallgrunn-laget for lønnsoppgjørene. Sjeføkonomene var blant annet bekymret for at fagmiljøet bli skadelidende når statistikken for lønnsoppgjørene flyttes fra Kongsvinger til Oslo. SSB-sjef Meyer svarte at ny teknologi og nye rap-porteringsrutiner hadde gjort det mulig å slå sammen to avdelinger som begge jobber med lønn. Effektivisering, altså. Men når det gjelder øko-

nomiske modeller, er SSBs gamle greier bedre til å spå utviklingen i norsk økonomi enn Norges Bank, med sine moderne DSGE-modeller. Så hvorfor bytte? 

En tur til finans. I Finansdepartementet skjer jakten på nye modeller under ledelse av ekspedi-sjonssjef Amund Holmsen. 28. april i år forklarte han for departementets «rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål» at SSBs modeller har flere problemer: De gir «veldig gunstige ef-fekter» av statlig pengebruk, samtidig som økte statlige utgifter i disse modellene har få negative effekter på økonomien. Holmsen sa også at Fi-nansdepartementet ønsket seg modeller som kunne studere effekten av «tilbudssidereformer». Departementet mener slike ofte har har god ef-fekt på økonomien, og men mangler modeller for å analyse dette, forklarte Holmsen. «Tilbudssidereformer» er høyresidens fore-trukne økonomiske politikk, for eksempel priva-tisering og deregulering av arbeidsmarkedet. Mens det typisk er venstresiden som ivrer for mer offentlig pengebruk for å møte økonomiske kriser. Kan valget av modell også ha en politisk dimensjon?

Politikk på villstrå. Det mener Noah Smith.  Finanspolitikk har typisk liten effekt i DSGE-modellene, påpeker han. Smith tror disse modellene forledet euro-peiske politikere til å kutte for mye i offentlige budsjetter etter finanskrisen. Mange av disse DSGE-modellene har nemlig som forutsetning at hvis staten bruker mer penger i dag, så vil folk skjønne at det kommer skatteøkninger senere, derfor vil de spare pengene, og såkalt offentlig pengebruk får liten positiv effekt på den øko-nomiske veksten. – Det heter rikardiansk ekviva-lens. Basert på denne teorien bestemte mange ledere seg for å sette i gang sparepolitikk i et-terkant av finanskrisen. Det ser ut som den virkelig skadet lan-dene som gjorde det, de som ikke kuttet i budsjettene, klar-te seg i snitt bedre, sier han. Storbritannia og Tyskland valgte selv sparepolitikk, mens Hellas fikk den påtvunget av kreditorene sine. En økonom vi snakker med, undrer på om det-te også gjør disse modellene mer attraktive for dem som vil krympe den norske velferds staten. 

Aktørene. Det er flere ting som er mistenkelig med Christine Meyer. Hun er siviløkonom, pro-fessor ved Norges Handelshøyskole og tidligere statssekretær for Høyre. Nettopp en dame som kunne tenke seg å lete opp modeller som viser at mer offentlig pengebruk ikke hjelper. Eller? Amund Holmsen vekker enda mer mistanke. «Snakk med Holmsen. Spør hva han tenker om SSB», sier flere SSB-ansatte som ikke vil ha 

Maria Berg Reinertsen og  Christian Belgaux (foto)

Den store striden i 
samfunnsøkonomien
ØKONOMI Håndspåleggelse, årelating, landsbyheks. Slik beskriver 
økonomen Noah Smith modellene som legger grunnlaget for politikken. 
Nå vil SSB-sjef Christine Meyer rydde opp. Det blir det bråk av. 
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Internasjonalisering: Det handler om den store striden i samfunnsøkonomien, mellom Keynes og Hayek, demokrater og republikanere, mellom Angela Merkel og den greske finansministeren yanis varoufakis, mellom politikere som vil spare og politikere som vil kjøpe seg ut av økonomiske kriser. På den andre siden handler det om da Christine Meyer ble sjef i SSB og slik forrykket likevekten i norsk samfunnsøkonomi. 

mr@morgenbladet.no

fra internasjonal forskning til arbeidet med utred-ninger, analyser og tilbakevirkning til statistikk-produksjonen. Det andre er et behov for å hente analysekapasitet fra forskningsavdelingen i en tid der vi nedbemanner i statistikkavdelingene.  I utvalget til Meyer fikk SSBs forskningssjef Torstein Bye følge av forskere fra NHH, BI og universitetene i Oslo og Stockholm for å evalu-ere forskningen. Professorene Kjetil Storeslet-ten (UiO) og Hilde C. Bjørnland (BI), begge med erfaring fra «moderne modeller», skrev vedlegg til evalueringen, der de slaktet modellene til SSB.  Men Bye-rapporten ser kun på internasjonal publisering og tilbakevirkning til statistikken når den vurderer kvaliteten. Henrik Holck 

 Johanssen, som er tillitsvalgt i SSB, sier han tror forskerne har hatt en oppfatning av at kvalite-ten på de det gjør, vel så godt kan måles ut fra nytteverdien den har i samfunnet, som gjennom å oppnå internasjonal publisering. – Dette er også i tråd med de kvalitetskrite-riene Forskningsrådet angir for instituttsekto-ren, påpeker han.   – Har forskerne som har tenkt dette, tatt feil, Meyer? – Hvis forskningen er av lav kvalitet, kan den fortsatt bli oppfattet som nyttig, men spørsmå-let er om den er det. Jeg er opptatt av at SSB skal levere nyttig og relevant forskning av høy kvali-tet, svarer SSB-sjefen.

 Et problem, mener SSB-forskerne, er at det er vanskelig å få publisert arbeid basert på de mo-dellene de bruker. I internasjonale tidsskrifter er DSGE på moten, dessuten skal analysene helst anvende en ny metode for å være interessante for andre forskere, mens Finansdepartementet er fornøyd med resultater basert på velprøvde me-toder. Meyer åpner nå for at publisering i inter-nasjonale tidsskrifter ikke er den eneste måten å vurdere denne vitenskapelige kvaliteten på.  – Akkurat når det gjelder modellene, er det mulig å finne frem til andre måter å evaluere disse på og se dem opp mot den beste praksisen internasjonalt, for eksempel ved å sette ned en evalueringskomité med nasjonale og internasjo-nale fageksperter, sier hun.

Forsvar for landsbyheksen. Smith sammen-ligner situasjonen i faget sitt med å snakke om legevitenskapen før en kjente til bakteriene. Da en i møte med sykdom prøvde seg frem med igler og årelating: – Det er der makroøkonomi står i dag, vi vet ikke hva som fungerer, sier Smith. De seneste årene har en rekke økonomer som Joseph Stiglitz og Olivier Blanchard – begge tid-ligere sjeføkonomer i Verdensbanken – kritisert DSGE-modellen. Modellens venner har forsøkt å møte kritikken: Modellen til den europeiske sentralbanken har en liten andel forbrukere som ikke følger «rikardiansk ekvivalens», men bru-ker skattelettene når de får dem. Andre jobber med å gi rom for finanskriser i modellene (en ganske alvorlig mangel i dag). Smith har liten tro på disse forsøkene på å flikke på noe som al-lerede er grunnleggende galt: Akademikerne må heller bygge mindre modeller som forklarer de-ler av økonomien bedre. For politikere og byrå-krater, som trenger å vite noe om hele økonomi-en, er det best å ha mange ulike modeller tilgjen-gelig, mener Smith.  – I USA bruker sentralbanken både DSGE og gammeldagse modeller. Ved å bruke bare en type modell øker du risikoene for feil, sier han. I evalueringen til Bye kritiseres SSB-modellen for håndspåleggelse. De gode spådommene skyl-des at modellen betjenes av folk som vet hvordan de skal tilpasse den så den gir fornuftige svar. Smith mener det ikke bør brukes mot modellen: – Hvis erfaringen og klokskapen til disse  folkene kan bli fanget ved å bruke de gamle  modellene bedre enn med de nye, så kaster du ut viktig informasjon ved å bytte modell. Siden ingen av disse modellene er veldig gode, sier jeg: «behold begge to, så du har mest mulig  input til skjønnet ditt». – Så de gamle modellene er litt som en land-byheks. Du vet ikke om det er urtene eller tryl-lestaven, men hun klarer, basert på erfaringene sine, å kurere den syke. – Nå vet vi at det sannsynligvis var soppen, sier Smith.

På ferie. Men hva sier Amund Holmsen? Han er på ferie, men sender en e-post. Når det gjel-der omorganiseringen i SSB, viser han til Siv Jensens svar i Stortinget. (Det som handlet om at en må flytte på folk for å få råd til ny, fin IT).  Så forteller han at departementet har brukt to år på å vurdere behovet sitt for nye modeller. Kon-klusjonen er at de fortsatt vil bruke SSBs Kvarts-modell for å spå den økonomiske utviklingen og studere virkningen av endringer i den økonomis-ke politikken. I tillegg vil departementet utvikle en ny modell i samarbeid med SSB, forteller han.  Om den blir til å le eller gråte av, får frem-tiden vise.

De gamle modellene er litt som  

en landbyheks. Du vet ikke om det 

er urtene eller tryllestaven, men 

hun klarer, basert på erfaringene 

sine, å kurere den syke.
NOAH SMITH, ØKONOMIBLOggEr

Mandatet og utvalget 

fokuserte utelukkende 

på fag, ikke politikk.

morgenblADet 7. juli

morgenblADet 14. juli
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til et tradisjonelt kjønnshierarki eller 
kastesystem for å legitimere sosiale 
maktforskjeller. Dette er ideologi som 
konserverer eldgamle strukturer og for-
nekter vår valgfrihet, som mulighetene 
som ligger i en plantebasert matproduk-
sjon og ikkevoldelige løsninger på men-
neske/dyr-konflikter.
 Bolstø gjør et poeng ut av at dyrehen-
syn må balanseres opp mot hensyn til so-
siale og kulturelle forskjeller, økonomi og 
politikk. Det må det. Her må også makt- 
og systemkritiske perspektiver inn, og 
ikke bare menneskesentrerte. Disse insti-
tusjonene er ikke hellige, de er ikke hevet 
over kritikk. Menneskets selverklærte 
rett til å dominere, utnytte og drepe andre 
dyr, og hele samfunnsorganiseringen 
rundt dette, må også utfordres.
 Her blir det åpenbart en konflikt mel-

lom krefter som vil bevare status quo og 
en bevegelse som vil gjøre radikale og po-
tensielt kostnadskrevende endringer i 
samfunnets behandling av dyr. Hvordan 
kan slike interessekonflikter løses eller 
håndteres på en rettferdig og avbalansert 
måte? Her kommer vi 
ikke unna konkrete be-
stemmelser om hvilken 
vekt de forskjellige inter-
essene bør gis. De kan li-
kestilles og fordeles på et 
jevnbyrdig plan, eller de 
kan hierarkiseres i forhold til hverandre. 
Det er ikke noe tredje alternativ. 
 
Beskyldninger om sentimentalitet er 
noe forsvarere av dyreinteresser er vant 
til. Bolstø spiller på dette når hun beskri-
ver Lindgrens kritikk av artsdiskrimine-

ring som å «drukne i dyreøynene» og at 
det hele blir en «uhåndterlig smørje av 
snørr og tårer». Identifikasjon, empati og 
sympati med dyrene blir fremstilt som 
overfølsomhet, et irrasjonelt innslag. Det 
er angivelig ikke slik man bør bry seg om 

dyr. Det er ikke så stor 
vekt man bør tillegge 
skadene vi påfører dem.
 Det er ikke lett å vite om 
man er sentimental eller 
kynisk, for beskyldninger 
om kynisme rettes også 

ofte mot dyrevernere. Når man mener at 
mennesket ikke har en naturlig moralsk 
forrang eller en eksklusiv iboende verdi, 
mister det sin privilegerte plass i kultu-
rens moralske økonomi. Den utilitaristis-
ke moralfilosofen Peter Singer er av den-
ne grunn blitt svært kontroversiell. For-

skjellige etikker er ikke bare forskjellige 
tenkemåter, men også forskjellige emo-
sjonelle investeringer.
 
Alternativet til å gjøre menneske/dyr-
likhetene etisk sentrale er ikke en etikk 
basert på forskjeller eller annerledeshet, 
slik Bolstø fremstiller det her. Kravet om 
like hensyn er et krav om rettferdig be-
handling av andre dyr, med utgangs-
punkt i egenskaper vi langt på vei er eni-
ge om er etisk relevante, slik som følelser, 
subjektivitet, lidelsesevner, mentalitet, 
kroppslig helse, frihet og livsvilje. Slike 
interesser er ikke spesielt menneskelige, 
men dyriske, selv om de kan opptre i va-
rierende grader og former. Den mennes-
kelige varianten er ikke automatisk mer 
etisk relevant.
 
Vår kultur er spesiesistisk. Vi har lange 
tradisjoner for å definere andre dyr som 
mindreverdige og utbyttbare, for å rett-
ferdiggjøre vår bruk av dem. Likhetsetik-
ken utfordrer dette. Det motsatte av arts-
likeverdet eller artslikestillingen er arts-
hierarkiet. Spesiesisme fordrer hverken 
respekt for andre dyrs likhet med men-
nesker eller deres forskjeller fra mennes-
ket. Det som kalles «othering» – stereo-
typisering, essensialisering og nedvurde-
ring – er noe helt annet enn å anerkjenne 
andres unike særtrekk.
 Bolstø opererer konsekvent med en 
menneske/dyr-dikotomi, selv om hun 
også legger til noen nyanser og graderin-
ger. En slik inndeling er uholdbar. Men-
nesker er dyr. Når folk sier «de er ikke 
som oss», kan det hende de peker på 
noen reelle forskjeller, men ofte skinner 
det tydelig gjennom at de med den 
 påpekte annerledesheten mener «av 
mindre betydning». 
 Det høres ut som en etisk impregne-
ring mot nytenkning om menneske/dyr-
forholdet når Bolstø skriver at vi «ikke 
[må] utvide vår selvforståelse ved å inkor-
porere andre arter», «ikke utvide eller 
overskride grensene» for vårt selv, for da 
blir dyreetikken uhåndterlig. Etikk hand-
ler nettopp om empati og oppbrudd, om 
å åpne seg for andre, å la seg omformes av 
dem og revurdere vår egen tilværelse. 

Dyr som oss: Kravet om like hensyn er et krav om rettferdig behandling av andre dyr med utgangspunkt i etisk relevante egenskaper som følelser, kroppslig 

helse, frihet og livsvilje, skriver Arild Tornes. Dyrevernsaktivistene på bildet er fotografert under en demonstrasjon i Berlin.  Foto: Sean Gallup / Getty ImaGeS

Arild Tornes

Norsk vegansamfunn

Det er erobringens, 

slaveriets og  

krigens logikk. 

DAB Morgenbladet har inter-
vjuet lokalradioredaktør An-
ders Taaje om slukkingen av 
FM-nettet og overgangen til 
DAB i artikkelen «Gambler 
med late bilister». Selv ser 
Morgenbladet ut til å gamble 
med faktasjekken. Både Taaje 
og artikke-
len fremset-
ter påstan-
der som ikke 
stemmer. 
 Taaje si-
teres blant 
annet på at 
«DAB er av-
hengig av 
IP-adresser, 
kan hackes 
lett og bruker mye strøm». 
DAB er ikke avhengig av IP-

adresser. DAB er kringkasting 
akkurat som FM, og må ikke 
forveksles med internettradio. 
 Når det gjelder strømfor-
bruk, er det stor variasjon mel-
lom DAB-radioer. Noen har 150 
timers batteritid, andre mye 
mindre. En radios strømfor-

bruk avgjø-
res i hoved-
sak ikke av 
om det er en 
FM eller 
DAB-radio, 
men av hvil-
ke funksjo-
ner radioen 
har. (Blue-
tooth, klok-
ke, stor og 

opplyst skjerm, Wifi og så vide-
re). Selve DAB-sendernettet til 

NRK bruker omtrent halvpar-
ten så mye strøm som FM-sen-
dernettet. 
 FM-mottakere i mobiltele-
foner og liknende er ikke inn-
ført som et krav i USA, slik Mor-
genbladet (og Taaje) hevder. 
Amerikanske myndigheter vil 
at markedet skal regulere dette. 
 International Telecommuni-
cation Union (ITU), FNs spesi-
alorganisasjon for informa-
sjons- og kommunikasjonstek-
nologi, oppfordrer mobilprodu-
senter til å inkludere og aktivere 
kringkastingsteknologi i telefo-
ner, men knytter det ikke ute-
lukkende til FM. Det kan like 
gjerne være DAB (eller annen 
digital kringkasting), men det 
forteller ikke Morgenbladet.
 Videre konkluderer Mor-
genbladet med at DAB «dabber 
av» i utlandet. Det er det ikke 
grunnlag for. Hvorfor overse 
store land som Tyskland eller 

Storbritannia? Eller det fak-
tum at du kan kjøre fra Norge 
til Italia og høre DAB hele vei-
en? Sveits planlegger å slukke 
sitt riksdekkende FM-nett en 
gang mellom 2020 og 2024. I 
Danmark gikk nettopp regje-
ringspartiet Liberal Alliance ut 
og antydet at FM-slukkingen 
bør fremskyndes, siden den di-
gitale lyttingen i Danmark sti-
ger mer enn forventet. I august 
setter det danske Kulturminis-
teriet i gang en stor kampanje 
for å forberede lytterne på 
overgangen til DAB+, som 
skjer 1. oktober i år. 
 Norge er først ut med å sluk-
ke det riksdekkende FM-net-
tet, men vi er ikke alene om å 
satse på DAB. Vi er enige med 
Taaje på ett punkt; DAB er 
kommet for å bli. 

Gambler med faktasjekken

Øyvind Vasaasen

Avdelingsdirektør for medieutspilling 

og beredskap, NRK
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− DAB blir aldri aktuelt for oss, sier An-
ders Taaje.
 Selv om han egentlig er på båtferie i 
Tønsberg, klarer ikke sjefen i Radio 
Randsfjord, lokalradioen på Hadeland 
og i Land, å la DAB-debatten ligge. Det 
gjør ikke ferie-Norge heller, nå som 
FM-slukkingen allerede er et faktum i 
halve landet.
 Lokalaviser har publisert flere sinte 
leserinnlegg fra radiolyttende bilister 
de siste månedene. Nye tall fra Kantar 
TNS viser at FM-slukkingen har kostet 
de riksdekkende kanalene over 100 000 
daglige lyttere hver, sammenlignet med 
ifjor. Forfatter og astrofysiker Erik 

Newth omtalte nylig DAB som noe av 
det dummeste norske myndigheter har 
gjennomført og som en endeholdeplass 
for radio.
 − DAB gir dårligere lyd enn FM. Man 
kan like gjerne høre radio på internett, 
som jo er fremtiden og som tilbyr flere 
tusen kanaler, sier Taaje. 
 Men i motsetning til andre frustrer-
te radiolyttere, har han og andre som 
driver lokalradio ergret seg over at de 
store riksdekkende radioene fortsatt er 
å høre på FM-nettet.

Varslerne. Taaje og Norsk lokalradio-
forbund varslet både mediene og Medi-
etilsynet om at hverken P4, NRK eller 
Radio Norge har slukket FM-nettet sitt 
på ulike steder i Oppland, Buskerud og 
Telemark, slik de skulle ifølge planen

Stortinget har vedtatt. Rikskanalene 
svarte nylig i et brev til Medietilsynet at 
dette skyldes signaler fra sendere som 
skal dekke områder hvor FM-slukkin-
gen ennå ikke har trådt i kraft, og at de 

Thea Storøy Elnan og 
katinka hustad (foto)

DETTE ER SAKEN

 Ʌ Digital Audio Broadcasting (DAB) er et 

kringkastingssystem utviklet for å kunne 

sende radio med digital lyd og tilhørende 

datatjenester

 Ʌ I Norge startet de første prøvesendingene 

med DAB i 1995, og i 2011 besluttet Stortinget 

at overgangen fra analog til digital radio skal 

gjennomføres. 

 Ʌ I løpet av 2017 må NRK, P4 og Radio Norge 

slukke hele sitt FM-nett.

Lytter alltid: Selv om Anders Taaje, daglig leder i Radio Randsfjord, er på båtferie, hører han på radio hver dag. Her med den lånte håndholdte radioen fra 

nabobåten, for bildets skyld.

RADIO Det nye radionettet er dyrt, hakkete og usikkert, melder yrkessjåfører og lokalradioer. 
Redaktør Anders Taaje ber likevel de store kanalene skynde seg vekk fra FM-båndet.

Gambler på late bilister
i n t e r vj u

Natt & Dags kunstskribent Emil 
Finnerud har vært på Høvikodden. 
Og – gisp – det var masse mennesker 
der! «Jeg finner ikke noe sublimt med 
verkene fordi det er umulig å tenke 
overhodet i det intenst jævlige og ka-
otiske menneskelige spetakkelet,» be-
tror han kunstneren Carsten Höller, 
som blant annet har installert en sklie 
og et basseng. Ikke bare det, forteller 
Finnerud i et hardtslående spørsmål: 
«Når jeg ser de normale gærningene 
komme ut av skliene dine (…), slår det 
meg at dette er weirdness for normal 
people. Jeg får ikke samme kick ut av 
installasjonene dine som de gjør?» 
Kunstneren er full av medfølelse: «De 
normale … jeg møtte en av dem en 
gang, en kvinne,» beretter han.
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KUNSTLIVET
Folk – nei, ellers takk

37 år er alderen da du er for gammel 
til å gå på club (hip nattklubb), hvis 
du vil slippe å bli stemplet som tra-
gisk eller bli et trist syn. Den brutale 
sannheten kommer frem i en under-
søkelse gjennomført av den britiske 
elektronikkjeden Currys PC World, 
skriver musikkmagasinet Mixmag. 
Elektronikkjeden er selvsagt opptatt 
av at kjøpesterke «gamliser» skal hol-
de seg hjemme. De viktigste årsakene 
til å bli hjemme inkluderer bakfylla, 
barnevakt-organisering og at de må 
pynte seg for å gå ut. Hjemmesitter-
tankene inntreffer ved 31 års alder, 
ifølge undersøkelsen.

KLUBBLIV
37

Nynorsk-avisen Framtida har denne 
uken gjort et sårt etterlengtet stykke 
journalistisk gravearbeid: Kontaktet 
alle Norges stortingsrepresentanter 
og spurt hva de synes om den ameri-
kanske popdronninga Beyoncé. Det-
te er en del av den internasjonale be-
vegelsen for å få sannheten på bordet 
om folkevalgtes forhold til Queen 
Bey. Her er et lite utvalg av de mest 
(eller minst) oppsiktsvekkende sva-
rene: Trine Skei Grande (V) «stiller 
seg nøytral» til Beoyncé (hæ?), Svein-
ung Stensland (H) «liker henne ikke 
når hun skråler for mye» (what!), Ka-
rin Andersen (SV) «vet ikke noen om 
hva hun står for (kom igjeeen!). Tor 
André Johnsen (Frp) svarer bare 
«Jeg liker Johnny Cash» (fett).

DE STORE SPØRSMÅL
Liberté, égalité, Beyoncé
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må ta konkurransehensyn seg imellom. 
P4 og Radio Norge har konsesjon ut 
2017 og kan selv styre detaljene i sluk-
keplanen.
 − Vi har investert slik at vi kan over-
ta markedet av lyttere som holder fast 
ved FM. For eksempel gambler vi på at 
noen bilister ikke gidder å kjøpe DAB-
radio. Da vil vi få et fortrinn når alle de 
store rikskanalene først forsvinner fra 
FM-nettet, men de må få opp farten, 
sier Taaje.
 Stortinget har vedtatt at alle andre 
lokalradioer får forlenget sine konse-
sjoner ut 2021. Det er ennå ikke tatt stil-
ling til eventuell forlengelse av konse-
sjonene utover det.
 − Det er jo ikke slik at FM-nettet for-
svinner. Det er verdensstandard for ra-
diodistribusjon og kan ikke brukes til 
annet, sier Taaje.

Dårlig dekning. På vei nedover fra Oslo 
til Taajes båt i Tønsberg, høres lokalra-
dioene omtrent like ut: en god del pop-
musikk og reklame. Taxisjåførene som 
står ventende utenfor togstasjonen i 
Tønsberg oppgir det som en av grunne-
ne til at de har gått over til DAB. 
 − Man oppsøker ikke lokalradioen 
uten å være patriot, sier Ståle Jacobsen, 
pensjonert politi og taxisjåfør.
 Alle nye biler fås med DAB-radio, 

men ettermontering er dyrt. Det koster 
mellom 3000 og 13 000 kroner, avhen-
gig av bilmerke. 
 I tillegg har DAB til tider hakkete 
signal, mener Jacobsen.
 − Det var jo ingen av forbrukerne 
som ba om dette, sier han.
 Også lastebilsjåførene har erfart dår-
lig DAB-dekning, ifølge en undersøkel-
se gjort av Norges lastebileier-forbund 
(NLF). Særlig i tunneler, noe som kan gå 
ut over sjåførenes sikkerhet. NLF har 
vært kritiske til at FM-nettet ble slukket 
i tunneler i Møre og Romsdal hvor DAB-
signalene ikke var klare ennå. I dag skal 
samtlige tunneler ha DAB-dekning, 
ifølge Kulturdepartementet.
 − Problemet nå er at de fleste laste-
biler ikke leveres med DAB som stan-
dard. Da er det opp til hver enkelt sjåfør 
hvordan de løser problemet. Noen tei-
per fast DAB-radio til dashbord, noe vi 
selvsagt ikke anbefaler. Det ideelle ville 
vært en utvikling av internettradio, sier 
Stein Inge Stølen, kommunikasjonsråd-
giver i NLF.

For sikkerhets skyld. Sverige har for-
kastet planen om DAB på grunn av fa-
ren for at en skjør DAB-teknologi vil gå 
utover landets katastrofeberedskap, 
ifølge den svenske kulturministeren, 
Alice Bah Kuhnke.
 − DAB er avhengig av IP-adresser, 
kan hackes lett og bruker mye strøm. At 
hele Norges beredskapskanal, P1, går 
over til DAB, er hårreisende, sier Taaje.
 Men ifølge Direktoratet for sam-
funnssikkerhet og beredskap, er DAB-
nettet mer teknisk robust enn dagens 
FM-nett og dermed mer stabilt ved kri-
sesituasjoner. 
 − DAB-nettet har mange bered-
skapsmessige fordeler sammenlignet 
med FM-nettet. I Norge er det også av 
stor betydning at tunneldekningen blir 
bedre, ved at alle radiokanaler, og ikke 
bare NRK P1, blir tilgjengelig, sier poli-
tisk rådgiver Maria Göthner i Kultur-
departementet.

Dabber av i utlandet. Det er imidlertid 
også på grunn av beredskapen at USA og 
Mexico nå har besluttet at alle nettbrett 
og smarttelefoner som selges i landene 
skal ha aktiverte FM-mottakere. Den in-
ternasjonale unionen for telekommuni-
kasjon (ITU) har nylig anbefalt alle an-
dre land å gjøre det samme.
 Irland og Hong Kong er allerede i 
ferd med å legge ned sitt DAB-nett på 
grunn av manglende interesse fra kom-
mersielle aktører. Men den norske sta-
ten gir seg ikke.
 − Radiolytting via for eksempel 
smarttelefon i Norge forgår i all hoved-
sak over mobilnettet, ikke på DAB eller 
FM. Norske radiolyttere vil derfor ikke 
miste tilgangen til norsk radio selv om 
ITUs anbefaling skulle bli fulgt, sier 
Maria Göthner.
 13. desember er riksradioenes siste 
frist for å slukke FM-nettet i hele Norge. 
Lokalradioene i Oslo, Bergen, Trond-
heim og Drammen får heller ikke forlen-
get sine konsesjoner på FM-nettet. Det 
er uvisst om og når Radio Randsfjord og 
Anders Taaje må følge etter.
 − Jeg tror nok DAB har kommet for 
å bli, men overgangen fra FM kommer 
til å bli tøff for noen av disse lokalradi-
oene, sier Anders Taaje.
tse@morgenbladet.no

At hele 

Norges 

beredskaps-

kanal, P1, 

går over til 

DAB, er 

hårreisende.
ANDERS TAAJE

Ingen fare. De blå malingsstrø-
kene statsminister Erna Sol-
berg påførte den beige mur-
veggen i Sandefjord, var lovli-
ge. Solberg var invitert til å ta 
de første penselstrøkene på det 
som nå er i ferd med å bli et fer-
dig verk, signert den brasilian-
ske gatekunstneren Eduardo 
Kobra. Verket dekker en stor 
vegg, er utført i Kobras karak-
teristiske kaleidoskopiske 
mønster, og er en del av det in-
ternasjonale kunstprosjektet 
Art for All. 
 Kobra, født i São Paulo i 
1976, er en av verdens mest et-
tertraktede gatekunstnere. 
Han startet som graffitikunst-
ner da han var 12, med stensi-
ler og småtegninger. Den bra-
silianske tradisjonen for gate-
kunst er sterk. På 1960-tallet 
oppsto en tradisjon kalt pic-
hação, der slagord og illustra-
sjoner ble malt i svart på by-
vegger, ofte rettet mot datidens 
diktaturstyre eller korrup-
sjonsmistenkte politikere.
 Senere tok den mer fargeri-
ke graffitien over, og på 
1980-tallet eksploderte denne 
tradisjonen, blant annet inspi-
rert av amerikansk hip hop-
kultur. Mange ble oppmerk-
som på kraften i den brasilian-
ske gatekunsten under fotball-
VM i 2014, da veggmalerier 
sparket i gang store internasjo-
nale debatter. 

En ventil. I et intervju med 
nettavisen Heia Brasil, i anled-

ning veggen i Sandefjord, sa 
Kobra om sin egen kunst: «Jeg 
startet som gatekunstner i São 
Paulo, en av verdens største 
byer, som preges av betong og 
forurensning. Vi ser stressede 
mennesker som er alltid på vei 
til et annet sted. Gjennom min 
kunst prøver jeg å gi byens inn-
byggere en ventil, en midlerti-
dig avkobling fra stress og den 
hverdagslige travelhet. Jeg 
prøver å gi folket en sjanse til å 
gå inn i et fargerikt univers 
med positive budskaper gjen-
nom byenes murer». 

Kobra ble først inspirert av 
graffiti fra New York.
 «Men etter å ha blitt kjent 
med meksikanske malere som 
Diego Rivero og Siqueros, ble 
mitt syn på offentlige rom full-
stendig forandret, og jeg ble in-
spirert til å lage mine egne 
verk», sa Kobra i et intervju 
med Natural Awakenings Ma-
gazine i 2016. 
 Blant kunstnerens interna-
sjonalt mest kjente verker, fin-
ner vi en enorm Bob Dylan-
vegg i Minneapolis, samt bilder 
av folk som Tupac Shakur, 
Muddy Waters, Mor Teresa, 
Anne Frank og Albert Einstein. 
I hjemlandet har han blant an-
net malt arkitekten Oscar Nie-
meyer i betongen i hovedsta-
den Brasilia, samt musikerle-
gender som Tom Zé og Chico 
Buarque. I forbindelse med OL 
i Rio de Janeiro malte han en 
enorm vegg der Brasils urbe-
folkningskultur var hoved-
inspirasjon. 

I godt selskap: Eduardo Kobra har tidligere malt Bob Dylan på veggen i 

Minneapolis, Minnesota. Foto: Adam Bettcher/Getty Images

Marius Lien

Erna tagget 
GRAFFITI Statsminister Erna Solberg ble 
mandag observert ved en slitt murvegg i 
Sandefjord, med malingskost i hånd. 
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Morten Reymert

Styreleder i Statistisk sentralbyrå

framtidig organisering. Styret 
har videre understreket at 
forskningen i SSB må være av 
høyt internasjonalt nivå.
 Kortfattet kan en si at rolle-
delingen mellom styret og ad-
ministrerende direktørs opp-
gaver i SSB er at styret fastset-
ter strategier og overordnet 
virksomhetsplan, sikrer at 
virksomheten har tilstrekkelig 
intern kontroll og følger opp 
virksomhetens resultater. Ad-
ministrerende direktør har 
ansvar for å levere resultatene, 
herunder å sørge for egnet in-
tern organisering og foreta de 
faglige valg innenfor de ram-
mer som styrets vedtak og in-
strukser fra departementet 
setter. Styret har i denne saken 
forholdt seg til denne etab-
lerte ansvars- og oppgavefor-
delingen.


