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POUTIKK

Maktspill
medbismak
EU hadde fredag 5. juli
avstemning om en resolusjon som ville gitt Edward
Snowden asyl. Fredsprisvinneren som i fjor ble hyllet_ av Torbj111rn Jagland for
a V!ere demokratiske menneskerettighetsforkjempere, valgtedermed a vende
ryggen til en sann forkjemper for bide demokrati og
menneskerettigheter.
Fadesen blir ikke mindre
av a vite at Snowden avsl0rte hvordan USAogNSA
~ationalSecurity~ncy)

har overvaket nettopp EUlarid sine kontor i FN og
ambassader i Washington.
Frankrike, Pox:tugal, Spania
og Italia takket ham ved
nekteet flydetrodde Snowden var med i tilgangtil sine
luftrom. Dette alene er ei:
politisk maktspill som gir
dirlig bismak, men saken
stopperikke der.
I fiyet som 3. juli til slutt
nsdlande i Wien satt
ikke Snowden, men Bolivias presidentEVo Morales.
Mens Byet sirklet maiiGst
rundt pa jakt ett-er bensin,
riSikerte det ga tomt fer
dri-vStoff. De :fire landene
somnektetMoralesalande,
var saledes med pa a sette
livet til presidenten i fare.
Det ferte til at statsledere
fra hele Latin Amerika
innen etdegnsainlet segi et
toppmme i Cochabamba I
berettigetharmehardegitt
sammen om en protest. og
krever en unnskylding fra
landene som i praksis lekte
med Morales sitt liv.
Norge har batt sjanse til agi
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GMO: Hvorfor viser Mattilsynet en slik iver etter a t•ye regelverket i helse- og milj.fiendtlig retning?
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Folkemeningen og folkefiendene
va skjer med demokratiet nar maktkritikk avfeies som
«konspirasjonsteori»?

antatt Elevenes foretrukne prosedyre var a s0ke pa Google. Der
kom Wikipedia alltid opp som
et av topptreffene. S~erlig lengre
kom ikke de fleste.»

Folkefiende h•res ut som et propagandauttrykk, oppfunnet i et
diktatur og brukt mot regimets
motstandere. Meni Ibsens drama
«En Folkefiende» er rammen et
smaborgerlig demokrati. Her er
det folkemeningen som er problemet, £eks. slik det formuleres i
aforismen: «Sannhetens ogfrihetens farligste fiender iblant oss, er
denkompakte majoritet»

Ber du 10. klassinger om a finne ut
hvor mange som bor i Stavanger
kommune, er Wikipedia belt kurant Annerledes blir det hvis saken gjelder noe det star strid om,
vitenskapelig, politisk eller ideologisk. Maktkritiske stemmer
bar darlige lli i dette systemet.
En anonym WP-administrator
uttrykte det slik: «WP er pa godt
og gale preget av det vi lean kalle
mainstream vitenskap, og m!
fortsette slik.» Sa her er det den
kompakte majoriteten som rh.
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et demokrati skal samfunnsmak-

ten bygge pafolkets mening. Men
den mai sin tur bygge painformasjon. Den som styrer informasjonen, har altsa n111kkelen til samfunnsmakten. I dag er dette kanskje den st0rste utfordringen for
demokratiet «Internett er apent
for aile», sies det <<All verdens
informasjon Jigger bare noen fa
tastetrykk unna» Men tiden er
begreriset for oss aile. Vi har rett
og slett ikke tid til a sjekke ut <<all
verdens infonnasjon». Sa hvor
finner vida den informasjonen vi
byggervaremeningerpa?Detblir
heist de store og anerkjentemediene, riksavisene, NR.K ogVG-nett
pluss selvsagt Wikipedia
En undei'SIIIkelse ved Universitetet
iAgder(2011), viserhvorungdom
finner informasjon, nar de utfordres til det. Forskerne ble forbauset over at «elevenes digitale
verden ikke var sa stor som f0rst

MAGREKAR
«Maktkritikk har
magre kar ogsa i vare
riksmedier.»
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Maktkritikk har magre kar ogsa i
vare riksmedier. En grunn til det,
er at det har spredt seg et ondartet virus, som siler ut maktkritiske innlegg. Trond Andresen
setter fingeren pa ondet i Klassekampen den 2. juni 2012, der
han bl.a sier: «Maktkritikk blir
stadig oftere avfeid som 'konspirasjonsteorier'. I gamle dager var
kritisk journalistikk a grave frem
og presentere informasjon om
makthaveres falskspill og skjulte
aktiviteter. I dag er 'kritisk' journalistikk a gj111re narr av 'konspirasjonsteoretikere' som er sa spr0
at de tror at makthavere driver
med falskspill og skjulte aktiviteter.»
K-ordet har na spredt sin giftvirkning ut i all offentlig debatt
Det er nok av eksempler. Slik avnindet f.eks. professor Stig Fr111land sitt innlegg i Morgenbladets
vaksinedebatt, 01.04.2011: <<Arsakene tilmye avden fryktforog avvisning av vaksiner vi ser i dag, er
uten tvil beslektetmed mange an-

dre irrasjonelle fenomener i dagens samfunn, blant annet store
deler av alternativmedisin. Generell skepsis til naturvitenskapelig
forskning; mistillit til eksperter,
ogi enkelte tilfeller paranoid pregede konspirasjonsteorier spiller
utvilsomt enrolle.»
Fr•lands utspill var ingen invitasjon til debatt, men et stempel: Slik
er dere. Reiser du kritikk mot dagens va.ksinepraksis, risikerer du
paskrifter som <<konspiratorisk»,
«irrasjonell» og <<Paranoid».
Brukes k-ordet flittig nok, blir
debatten «enstemmig». Kun majoritetsmeningen tales. Dette
rammer betente tematikker som
vaksiner og mobilstriling, etter
hvert ogsa genmodifisering. Her
kommeret eksempel fra den siste
fronten.
Nylig publiserte professor GillesEric Seralini en studie der rotter
er foret med GMO-mais i 2 ar.
Disse rottene utviklet en overhyppighet av kreft, skader pa lever og nyre mv. Hadde EUs kontrollorgan EFSA tatt sine oppgaver pa alvor, burde samtlige EUgodkjente GMO-linjer (over 46),
blitt trukket tilbake. Men svaret
fra EFSA, er a angripe forskeren.
Og den kompakte majoritet her
hjemme, VJtenskapskomiteenfor
Mattrygghet (VKM) og Mattilsynet, f0lger pa
VKM bekymrer seg for at deter benyttet feil rotter i studien. Samtidigvet de godt at samme type rotter ble benyttet i Monsantos egne
fors0k. Og nar VKM bruker disse
fors0kene til a risikovurdere samme GMO-mais, er det ikke noe i
veien med rottene. Her stilles det
st0rre kravtil studier gjort avuav-

hengige forskere, enn til studier
utf0rt eller betalt avprodusenten.
Slik ivaretas var mattrygghet
Men er det ikke gjort hundrevis
av studier uten tilsvarende funn?
Jovisst Men det er lett a finne
ingenting, spesielt om garnet er
grovm.asket nok Det er derfor vi
h0r V!ere mest opptatt av de som
gj0r positive funn, slik som Arpad
PusztaisGMO-studiefra1998.Den
viste sterke indikasjoner pa at det
er selve genmodifiseringen som er
problemet Lignende funner senere gjort bla ved GEN0Ki Troms0.
Ogsci i Norge presser GMO seg pa
Arlig gir Mattilsynet dispensasjon til fiskeforindustrien; som
tillates import av 19 GMOer. Regelverket apner for en fortsattimpot;t av GMOe.r som blei.mportert
fur nytt regelverk tradte i kraft i
2005. Men nar Mattilsynet fikk
sp0rsmal om hvor mye som var
blitt importert av disse GMOene,
var svaret: Ingenting. Nar vi sp0r
dem hvordan de da kan gi denne
dispensasjonen, svarer de: Juridisk sett har vi rett Hvorfor viser
Mattilsynet en slik iver etter a
teye regelverket i helse- og milj0fiendtlig retning?
Hvor er den offentlige debatten
om disse forholdene? Hvor er de
maktkritiske forskerne? Er de
redd for a miste forskningsmidlene eller abli stemplet somkonspiratoriske? I sa fall star vi overfor
et demokratiproblem i tillegg til
ethelse- ogmilj0problem.
Trond Skaftnesmo
Forfatter av boken Folkefiender
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Snowdenasy),mendethumanit:ere motetsomskulletil ser
uttilavrereskyltutmedbadevannet Vi har neDilig v3get a
v.ere menneskelige fm, som
for eksempel da folkevaJgte
Salvador Allende ble drept i
Chile, og diktatoren Pinochet
overtok Med sl:8tte fra USA,
bedrev Pinochet med folkedrapogterroravsrerdelesgrusomt kaliber. Da v3gde norske
politikere ta til ordet for
ford0mme Pinochet, og for a
gi chilenske flyktninger asyL
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I USA sattbade N"JXonogKissingerogfreste.
Det ser ut som om Venezuela kommer Snowden
til unnsetning. Sp111rsmalet blir hvordan man skal
£a ham dit fra Russland. I
mellomtiden gj0r garantert
amerikanske myndigheter
det de kan for a presse den
store bj0men opp i et hj0rne. Deter ahape atrusseme
rir stormen av. Verden trengervarslere somSnowden.
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