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Arbeidet med å klarere rettig-
heter tilknyttet bruk av overset-
telser av folkeeventyr fra publi-
kasjoner over hele verden har
vært en av de største oppgavene i
redaksjonen de siste tre åra. 
Arbeidet har medført korres-
pondanse med nærmere 100
utenlandske og norske forlag, og
videre til rettighetshavere derfra
når det har vært nødvendig.
Samtlige rettighetsavdelinger i
de store norske forlagene har
vært involvert og avgitt rettighe-
ter til verket. 

Ryddighet i forhold til rettig-
heter er selvsagt av ekstraordi-

–Märtha er 
ingen tyv eller
hykler

nær betydning for dette verket.
Prosessen samt alle avtaler har
derfor vært utarbeidet i samarbeid
med to jurister med særlig kunn-
skap om forlagsarbeid og ånds-
verk. Det ligger likevel i prosjek-
tets omfattende natur at feil kan
oppstå, noe forlaget er oppmerk-
som på og tar svært alvorlig.

I den omtalte Odd Bang-Han-
sen-saken ble H.C. Andersen-
tekstene inkludert i verket etter
tillatelse fra rettighetsavdelingen
i Gyldendal. De kunne imidlertid
ikke hjelpe oss med informasjon
om eventuelle rettighetshavere
etter Odd Bang-Hansen. Bazar

Tales har selv funnet fram til og
kontaktet familien for å informere
og tilby normalt honorar for gjen-
bruk av tekstene. Det beklagelige
saken er at brevet til Bang-Han-
sen-familien ble sendt samtidig
med at verket gikk til produksjon,
noe forlaget selv gjorde dem opp-
merksom på og beklaget både
skriftlig og muntlig. Det er viktig å
påpeke i denne saken at det var
forlaget som kontaktet familien i
sakens anledning en måned før
bokas utgivelse. Vi uttalte også at
vi ønsket å imøtekomme de behov
familien måtte ha med hensyn til
tekstenes form, honorar og videre

opplag. Forlaget har nå inngått en
skriftlig avtale med familien
Bang-Hansen.

Forlaget reagerer sterkt på
oppslaget om at prinsesse Märt-
ha Louise er en tyv og en hykler.

Slik det også står i vår tidligere
uttalelse, har hun naturligvis 
ingen ting med rettighetsarbei-
det eller korrespondansen rundt
dette å gjøre. Det er i sin helhet
forlagets ansvar.

Bazar Tales er et datterselskap 
i forlagshuset Bazar Forlag AS
med en egen redaksjon, oppret-
tet kun for å utvikle eventyr-
verket.

Bazar Tales vil motstride 
på det sterkeste at det store
rettighetsarbeidet som er
utført rundt eventyrverket,
er amatørmessig og mang-
ler rutiner i henhold til ånds-
verkloven, slik det påstås i
Dagbladet 2. oktober.

Turisme til
Burma er
bra, mente 
fotojourna-
list og reisebokforfatter Arild Molstad 
i et innlegg her i går. Daglig leder i 
Den Norsk Burmakomité, Inger Lise
Husøy, er helt uenig. 

M I D T  I  D E B AT T E N

Marte Michelet
mmi@dagbladet.no

i går.

– «Reis til Burma. Bli et vitne til det som skjer», skrev 
Arild Molstad i går, hva synes du om den oppfordringen?

– Turister har ingen verdens ting å bidra med sånn som
situasjonen er nå. Vi får for eksempel ut bilder og vitnes-
kildringer helt uten hjelp fra vestlige turister. Tvert i mot kan
utenlandske turister i den nåværende situasjonen faktisk
sette folk i fare. Vi har sett flere eksempler de siste dagene
på at folk som har snakka med utlendinger har blitt arrestert
og banka opp. 

– Vi får jo håpe at det ikke skjer, men hvis militærdikta-
turet knuser opprøret og igjen får kontroll – er det greit 
å reise til Burma da?

– Jeg synes det er forskjell på individuell turisme og kom-
mersiell masseturisme. Pakketurer fra turoperatører som
Orkidé eller Wikstrøm mener jeg det er helt feil å dra på. 
For det første vet vi at pengene fra denne turismen går rett 
i lomma på juntaen. Dessuten bidrar turiststrømmen til at
flere beordres ut i tvangsarbeid for å bygge veier, hoteller 
og svømmebassenger til turistene, og vi har sett at lokalbe-
folkning fordrives fra områder rundt viktige turistattrak-
sjoner for å gi plass for turismeutbygging. 

– Men «individuell turisme», skaper ikke det akkurat de
samme problemene?

– Generelt bør man holde seg unna Burma til befolkningen
har fått frihet og demokrati, men ryggsekkturister som reiser
med et kritisk blikk og kommer nært innpå lokalbefolkningen
gjør mye mindre skade enn de store turoperatørene. 

– Aung San Suu Kyi har sagt klart og tydelig at turister 
bør holde seg unna. Hva synes du om at en norsk reisebok-
forfatter anbefaler det motsatte?

– Vi har jo ytringsfrihet her i motsetning til i Burma, så 
det er helt greit for meg at han sier det. Men jeg synes det 
er veldig uklokt. Vi må respektere demokratibevegelsen i 
Burma og høre på deres anbefalinger og krav. 

det vi alle vil? Dessuten vil det
trolig bli mindre kriminalitet si-
den misbrukerne slipper å stjele
for å skaffe seg stoff.̀

Art de Core

« Hvem er det bra for? Hva
med å gi barn og unge et liv

før de velger heroin? Og å gi dem
et skikkelig tilbud om det likevel
går galt? Men den løsningen kre-
ver penger og ryggrad fra enga-
sjerte og profesjonelle innenfor
helse og sosial.

Trine

« Når et samfunn gir opp
mennesker ved å bare gi

dem narkotika så er det et tegn på
et sykt samfunn. Norge er et rikt
land, vi burde heller tilby ALLE
narkomane som ønsker det avru-
sing og rehabilitering. Og de som

fortsetter å bruke narkotika, bør få
tilbudet om igjen og om igjen. Al-
le bør rehabiliteres til et verdig liv,
koste hva det koste vil.

Basim

« Dette er jo ikke et løst for-
slag. Det er noe som er testet

ut i flere byer, og resultatene er jo
strålende! Færre misbrukere, mye
mindre kriminalitet knyttet til å
måtte skaffe penger til dop, færre
overdoser etc. Dette høres jo nes-
ten for godt ut til å være sant. Så
prøv det! Ser nytten i dette

« Reis til Burma. Bli et vitne 
til hva som skjer.
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BLODET FLYTER i Burma nå. Jeg
skulle gjerne vært der nå, for å
fortelle dem som går i protesttog
at verdens øyne er på dem. De har
lidd i stillhet alene, de har lidd i
20 år, uten å vite om det finnes
vitner utenfor regimets usynlige
murer. Bare én ting er verre enn å
bli mishandlet, og det er å vite at
ingen kjenner til din skjebne.

JEG DRO TIL Burma for et par år
siden å skrive boken «Hvor skal vi
reise før det er for sent: Turismens
To Ansikter». Boken åpner med
Burma-kapitlet, og med spørs-
målet: Skal vi reise eller bli hjem-
me?

Bildene på avisenes forsider
disse dager gir svaret, på tross av
internasjonal og norsk oppfor-
dring til handelsboikott: Selvsagt
skal vi reise. Mer enn noensinne
burde svaret være åpenbart for
enhver.

Det har aldri manglet på gode
grunner til å besøke dette vakre
landet: Rangoons blendende vak-
re Shwedagon-pagode; Bagan-
slettens tusentalls gylne spir;
Mandalays buddhafigurer; de irr-
grønne rismarkene langs Ayeyar-
wady-floden; Inle-innsjøens fly-
tende øyer av lotus.

MEN DET FINNES enda en grunn,
og den fikk jeg av Ma, studenten
jeg traff på et tehus. Jeg har et
ærend her, mente Ma: «Besøken-
de sørger for et vindpust inn i et
lukket, klamt rom,» forklarte han
på et haltende engelsk. «For oss er
du en forsmak på frihet.»

Hvis det var Burma-regimets
ønske å sette dette landet i isolat,
på vann og brød holde verdens

«Håpets By»…) finnes verken vel-
stand (en fjerdedel lever på sul-
tegrensen), makt (Beijing dirige-
rer mye av politikken) eller høy-
moral (menneskerettigheter er et
upopulært tema). På nært hold er
det ikke pagodene som skinner,
men svetten til millioner av men-
nesker som lever i en tilstand av
stum desperasjon.

Men jeg så noe annet. Holdt i li-
ve av tro og en medfødt gjestfri-
het, lyste det håp i øynene hos
mange av dem jeg møter på gaten.

Dette inntrykket gjenspeiler
seg ikke i avisen The New Light of
Myanmar, regjeringsorganet hvis
oppgave er å hylle regimets mili

Winnie, 23 år gammel, er en av
dem som har daglig kontakt med
den stadig økende strømmen av
turister til Bagan-pagodene.
Øynene hennes bak de uinnram-
mede brillene er åpne og kvikke.
Engelsken hennes er ikke verst,
hun jobber på to kafeer, dag og
kveld, for at hun og familien skal
overleve. Winnie drømmer om å
bli guide og klarer i blant å legge
noen kyat-sedler i skuffen for å
spare til skolepenger Men årsav

lig avsetter 5 kroner til hver inn-
bygger. 

HVER ETTERMIDDAG kaller den
sprø lyden fra Shwedagons mes-
singklokker til seg tusener av tro-
ende. I bønn om fremgang, om
ikke i dette livet så det neste, ten-
ner de sine talglys i «Drømmer-
Blir-Til-Virkelighet»-templets ni-
sjer.

Aldri har jeg sett mennesker i så
intens bønn; pannen rynket

Bare én dollar i året per innbygger
mottar landet i internasjonal bi-
stand, en dråpe sammenlignet
med noen av de andre av de fattig-
ste landene i regionen; Laos og
Kambodsja mottar henholdsvis
37 og 71 dollar per hode.

Er det noen løsning å fordøm-
me et land til isolasjon? Isolat
fremmer verken kommunika-
sjon, åpenhet eller demokrati. 

Så reis til dette landet. Bli et vit-
ne til hva som skjer. Ditt nærvær
er i seg en moralsk støtte, et tegn
på at burmeserne ikke lider i en-
somhet.

DET VAR FOLK på reisefot som

BURMA:Er det noen løsning å fordømme et land til isolasjon?

TURISME TIL MILITÆRDIKTATURET: Aung San Suu Kyi har oppfordret vestlige turister til å la være å reise til Burma. Men isolat fremmer
verken kommunikasjon, åpenhet eller demokrati, derfor bør vi reise dit, mener fotojournalist og reisebokforfatter Arild Molstad. Foto:Scanpix

Arild 
Molstad
Fotojournalist

Reise eller ikke reise?

EU: Eit innlegg i Dagbladet 23.
september frå generalsekretær i
«Europarørsla», Grete Berget, kan
tyde på at sorga der i garden over
manglande norsk EU-medlem-
skap slett ikkje har lagt seg. Berget
hadde late seg provosere av mitt
initiativ for å få endra forbodet
mot å ta med flytande innhald på
meir enn 1 dl i handbagasjen til
flypassasjerane. Berget tek feil når
ho hevdar at norsk påverknad på
politikkområde som EU forvaltar
er illusjonsmakeri.

EU HASTEINNFØRDE regelen

som eit mellombels tiltak i no-
vember 2006, og den vart gjort
gjeldande også i EØS-landa. Etter
eit knapt år og mykje frustrasjon,
bør vi etter mitt syn ta ei ny vur-
dering. EU-kommisjonen ser ik-
kje ut til å ønskje det, men eg har i
samtalar med europeiske minis-
terkollegaer i og utanfor EU møtt
mykje forståing. Eg held derfor
fram arbeidet. 

At eit fleirtal i EU-parlamentet
nyleg meinte det same er òg inter-
essant, sjølv om organet ikkje har
vesentleg makt i saka, motsett det
Berget hevdar. 

DET ER IKKJE nye tonar frå ein
Sp-statsråd at vi kan og vil styre
eigen politikk på område der EU
har vedteke direktiv. Det er for det

første hovudgrunnlaget for at det
er klokt av det norske folk å seie
nei til medlemskap. Vidare er det
eit vilkår for ein nasjonalt ansvar-
leg politikk innanfor EØS-avta-
len. Dette viser sitjande regjering
i ord og handling at vi legg til
grunn. Som ferske døme nemner
eg gjeninnføring av differensiert
arbeidsgjevaravgift, reversering
av postliberaliseringa, vidarefø-
ring av heimfallsretten og nasjo-
nalisering av speleautomatmark-
naden.

DENNE påverknaden på kva som
skal gjelde i Noreg uansett kva EU
har vedteke, er ingen illusjon. Det
utgjer vel eit problem berre for
«Europarørsla», som ikkje ønskjer
ein aktiv norsk europapolitikk.

Europarørslas sorgarbeid
Liv Signe 
Navarsete
Samferdsleminister

KLIMA: Det må bli slutt på at folk
snakker om «positive» effekter av
klimakrisen. Rikskringkastingen
og andre medier har stadige inn-
slag med idioter som snakker om
hvor positivt det er for Norge at
sørlandet blir den nye Rivieraen,
at man kan spille golf hele året, 
eller hvor bra det er for shippin-
gindustrien at Arktis snart blir 
isfritt. Forstår man ikke hvor
usmakelig dette er?

Tidlige estimater av den globale
oppvarmingen antydet at én mil-
lion arter ville være dømt til utdø-
else innen 2050. Siden er man
blitt overrasket over at oppvar-
mingen går atskillig raskere enn
noen hadde forestilt seg. Nå snak-
ker man om at 20 % av alle arter
vil være ugjenkallelig på vei til å
dø ut innen 2050 på grunn av kli-
maendringene. 

Å SNAKKE OM at man ikke har
noe mot at det blir varmere (for
eksempel i Norge), eller at man vil
tjene penger på det, er så usmake-
lig som å si at jødeforfølgelsene
hadde positive sider fordi man
kunne tjene penger på gulltenne-
ne deres, eller at man kunne over-
ta leilighetene deres. Eller at man

ser det positive i Røde Khmers
massakrer og krigene i sørøst Asia
– for eksempel at det blir litt bedre
plass på strender og andre turist-
destinasjoner for dem som vil rei-
se på besøk dit. Bortsett fra at
denne gangen er det ikke bare
snakk om et antall enkeltindivi-
der som drepes, eller en enkelt
folkegruppe, men hele arter. Det
er ikke bare at lengre golfsesong i
Norge kommer på bekostning av
millioner av klimaflyktninger i
andre land. Isbjørnene vil drukne
eller dø av sult. De menneske-
skapte klimaendringene vil ut-
rydde millioner av andre arter.

Å SE ETTER positive aspekter ved
en global katastrofe som man selv
er medskyldig i er så grelt og så
forkastelig at man blir kvalm. At
voksne mennesker tør si høyt at

de gjerne så at det ble litt varmere
her i landet vitner om en uaksep-
tabel bevisstløshet og en mildest
talt usmakelig selvopptatthet. De
bør forties istedenfor å gis et of-
fentlig talerør. De bør beskyttes
mot seg selv.

DRIVHUSEFFEKTEN trenger ikke
bety at det blir varmere overalt, i
hvert fall ikke på kort sikt. Varia-
sjonen vil øke i takt med gjen-
nomsnittstemperaturen. Og den
kan sette i gang en ny istid. Man
griper seg selv i å håpe på at en ny
istid kan stanse den menneske-
skapte oppvarmingen. Det virker
ikke som om vi tar oss sammen i
tide til å stanse utviklingen selv.
En ny istid ville forhåpentligvis
bety slutten for det økonomiske
og sosiale system som har skapt
klimakrisen, avskogningen og
masseutryddelsen av andre arter
som vi mennesker er skyld i. Kan-
skje lærer vi at verden ikke tåler så
mange mennesker. I hvert fall vil-
le det gi andre arter en ny sjanse til
å overleve som de ikke har så len-
ge vi fortsetter å ture frem som vi
gjør. Vi trenger ikke bare et lavere
gjennomsnittlig forbruk, færre
mennesker og et økonomisk sy-
stem som ikke er predikert på evig
vekst. Vi trenger en etikk som og-
så omfatter andre arter. Du skal
ikke tåle så inderlig vel den urett
som ikke rammer deg selv.

Om det unevnelige
Tormod Vaaland
Burkey 
Dr. Philos i økologi og
populasjonsdynamikk

VIL DØ UT: Mange dyrearter vil
antakeligvis dø ut som en konse-
kvens av klimaendringer. 

Foto: Aleksander Nordahl

R E T T  F R A  N E T T

Korrupsjon og StatoilHydro
« Det er en rekke land man

faktisk må betale litt/en del
penger under bordet for å få tilla-
telser. Dersom man ikke gjør det-
te, blir det heller ingen business. I
disse landene er det så og si stue-
rent å motta penger for å se mel-> > > S i  d i n  m e n i n g  p å  d b . n o /d e b a t t i går.KKjjeemmppee--

JJeessuuss
til Sørlandet

JAKTER
på Hydro-
skandaler

… mens Eivind
Reiten er satt
på sidelinja

GRANSKER: Helge Lund.

Helge Lund og StatoilHydro

IKKE ORIENTERT: Eivind Reiten.

UENIG: Stortingsrepresentant
Inger Lise Husøy.
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til hva som skjer.
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BLODET FLYTER i Burma nå. Jeg
skulle gjerne vært der nå, for å
fortelle dem som går i protesttog
at verdens øyne er på dem. De har
lidd i stillhet alene, de har lidd i
20 år, uten å vite om det finnes
vitner utenfor regimets usynlige
murer. Bare én ting er verre enn å
bli mishandlet, og det er å vite at
ingen kjenner til din skjebne.

JEG DRO TIL Burma for et par år
siden å skrive boken «Hvor skal vi
reise før det er for sent: Turismens
To Ansikter». Boken åpner med
Burma-kapitlet, og med spørs-
målet: Skal vi reise eller bli hjem-
me?

Bildene på avisenes forsider
disse dager gir svaret, på tross av
internasjonal og norsk oppfor-
dring til handelsboikott: Selvsagt
skal vi reise. Mer enn noensinne
burde svaret være åpenbart for
enhver.

Det har aldri manglet på gode
grunner til å besøke dette vakre
landet: Rangoons blendende vak-
re Shwedagon-pagode; Bagan-
slettens tusentalls gylne spir;
Mandalays buddhafigurer; de irr-
grønne rismarkene langs Ayeyar-
wady-floden; Inle-innsjøens fly-
tende øyer av lotus.

MEN DET FINNES enda en grunn,
og den fikk jeg av Ma, studenten
jeg traff på et tehus. Jeg har et
ærend her, mente Ma: «Besøken-
de sørger for et vindpust inn i et
lukket, klamt rom,» forklarte han
på et haltende engelsk. «For oss er
du en forsmak på frihet.»

Hvis det var Burma-regimets
ønske å sette dette landet i isolat,
på vann og brød holde verdens

«Håpets By»…) finnes verken vel-
stand (en fjerdedel lever på sul-
tegrensen), makt (Beijing dirige-
rer mye av politikken) eller høy-
moral (menneskerettigheter er et
upopulært tema). På nært hold er
det ikke pagodene som skinner,
men svetten til millioner av men-
nesker som lever i en tilstand av
stum desperasjon.

Men jeg så noe annet. Holdt i li-
ve av tro og en medfødt gjestfri-
het, lyste det håp i øynene hos
mange av dem jeg møter på gaten.

Dette inntrykket gjenspeiler
seg ikke i avisen The New Light of
Myanmar, regjeringsorganet hvis
oppgave er å hylle regimets mili

Winnie, 23 år gammel, er en av
dem som har daglig kontakt med
den stadig økende strømmen av
turister til Bagan-pagodene.
Øynene hennes bak de uinnram-
mede brillene er åpne og kvikke.
Engelsken hennes er ikke verst,
hun jobber på to kafeer, dag og
kveld, for at hun og familien skal
overleve. Winnie drømmer om å
bli guide og klarer i blant å legge
noen kyat-sedler i skuffen for å
spare til skolepenger Men årsav

lig avsetter 5 kroner til hver inn-
bygger. 

HVER ETTERMIDDAG kaller den
sprø lyden fra Shwedagons mes-
singklokker til seg tusener av tro-
ende. I bønn om fremgang, om
ikke i dette livet så det neste, ten-
ner de sine talglys i «Drømmer-
Blir-Til-Virkelighet»-templets ni-
sjer.

Aldri har jeg sett mennesker i så
intens bønn; pannen rynket

Bare én dollar i året per innbygger
mottar landet i internasjonal bi-
stand, en dråpe sammenlignet
med noen av de andre av de fattig-
ste landene i regionen; Laos og
Kambodsja mottar henholdsvis
37 og 71 dollar per hode.

Er det noen løsning å fordøm-
me et land til isolasjon? Isolat
fremmer verken kommunika-
sjon, åpenhet eller demokrati. 

Så reis til dette landet. Bli et vit-
ne til hva som skjer. Ditt nærvær
er i seg en moralsk støtte, et tegn
på at burmeserne ikke lider i en-
somhet.

DET VAR FOLK på reisefot som

BURMA:Er det noen løsning å fordømme et land til isolasjon?

TURISME TIL MILITÆRDIKTATURET: Aung San Suu Kyi har oppfordret vestlige turister til å la være å reise til Burma. Men isolat fremmer
verken kommunikasjon, åpenhet eller demokrati, derfor bør vi reise dit, mener fotojournalist og reisebokforfatter Arild Molstad. Foto:Scanpix

Arild 
Molstad
Fotojournalist

Reise eller ikke reise?

EU: Eit innlegg i Dagbladet 23.
september frå generalsekretær i
«Europarørsla», Grete Berget, kan
tyde på at sorga der i garden over
manglande norsk EU-medlem-
skap slett ikkje har lagt seg. Berget
hadde late seg provosere av mitt
initiativ for å få endra forbodet
mot å ta med flytande innhald på
meir enn 1 dl i handbagasjen til
flypassasjerane. Berget tek feil når
ho hevdar at norsk påverknad på
politikkområde som EU forvaltar
er illusjonsmakeri.

EU HASTEINNFØRDE regelen

som eit mellombels tiltak i no-
vember 2006, og den vart gjort
gjeldande også i EØS-landa. Etter
eit knapt år og mykje frustrasjon,
bør vi etter mitt syn ta ei ny vur-
dering. EU-kommisjonen ser ik-
kje ut til å ønskje det, men eg har i
samtalar med europeiske minis-
terkollegaer i og utanfor EU møtt
mykje forståing. Eg held derfor
fram arbeidet. 

At eit fleirtal i EU-parlamentet
nyleg meinte det same er òg inter-
essant, sjølv om organet ikkje har
vesentleg makt i saka, motsett det
Berget hevdar. 

DET ER IKKJE nye tonar frå ein
Sp-statsråd at vi kan og vil styre
eigen politikk på område der EU
har vedteke direktiv. Det er for det

første hovudgrunnlaget for at det
er klokt av det norske folk å seie
nei til medlemskap. Vidare er det
eit vilkår for ein nasjonalt ansvar-
leg politikk innanfor EØS-avta-
len. Dette viser sitjande regjering
i ord og handling at vi legg til
grunn. Som ferske døme nemner
eg gjeninnføring av differensiert
arbeidsgjevaravgift, reversering
av postliberaliseringa, vidarefø-
ring av heimfallsretten og nasjo-
nalisering av speleautomatmark-
naden.

DENNE påverknaden på kva som
skal gjelde i Noreg uansett kva EU
har vedteke, er ingen illusjon. Det
utgjer vel eit problem berre for
«Europarørsla», som ikkje ønskjer
ein aktiv norsk europapolitikk.

Europarørslas sorgarbeid
Liv Signe 
Navarsete
Samferdsleminister

KLIMA: Det må bli slutt på at folk
snakker om «positive» effekter av
klimakrisen. Rikskringkastingen
og andre medier har stadige inn-
slag med idioter som snakker om
hvor positivt det er for Norge at
sørlandet blir den nye Rivieraen,
at man kan spille golf hele året, 
eller hvor bra det er for shippin-
gindustrien at Arktis snart blir 
isfritt. Forstår man ikke hvor
usmakelig dette er?

Tidlige estimater av den globale
oppvarmingen antydet at én mil-
lion arter ville være dømt til utdø-
else innen 2050. Siden er man
blitt overrasket over at oppvar-
mingen går atskillig raskere enn
noen hadde forestilt seg. Nå snak-
ker man om at 20 % av alle arter
vil være ugjenkallelig på vei til å
dø ut innen 2050 på grunn av kli-
maendringene. 

Å SNAKKE OM at man ikke har
noe mot at det blir varmere (for
eksempel i Norge), eller at man vil
tjene penger på det, er så usmake-
lig som å si at jødeforfølgelsene
hadde positive sider fordi man
kunne tjene penger på gulltenne-
ne deres, eller at man kunne over-
ta leilighetene deres. Eller at man

ser det positive i Røde Khmers
massakrer og krigene i sørøst Asia
– for eksempel at det blir litt bedre
plass på strender og andre turist-
destinasjoner for dem som vil rei-
se på besøk dit. Bortsett fra at
denne gangen er det ikke bare
snakk om et antall enkeltindivi-
der som drepes, eller en enkelt
folkegruppe, men hele arter. Det
er ikke bare at lengre golfsesong i
Norge kommer på bekostning av
millioner av klimaflyktninger i
andre land. Isbjørnene vil drukne
eller dø av sult. De menneske-
skapte klimaendringene vil ut-
rydde millioner av andre arter.

Å SE ETTER positive aspekter ved
en global katastrofe som man selv
er medskyldig i er så grelt og så
forkastelig at man blir kvalm. At
voksne mennesker tør si høyt at

de gjerne så at det ble litt varmere
her i landet vitner om en uaksep-
tabel bevisstløshet og en mildest
talt usmakelig selvopptatthet. De
bør forties istedenfor å gis et of-
fentlig talerør. De bør beskyttes
mot seg selv.

DRIVHUSEFFEKTEN trenger ikke
bety at det blir varmere overalt, i
hvert fall ikke på kort sikt. Varia-
sjonen vil øke i takt med gjen-
nomsnittstemperaturen. Og den
kan sette i gang en ny istid. Man
griper seg selv i å håpe på at en ny
istid kan stanse den menneske-
skapte oppvarmingen. Det virker
ikke som om vi tar oss sammen i
tide til å stanse utviklingen selv.
En ny istid ville forhåpentligvis
bety slutten for det økonomiske
og sosiale system som har skapt
klimakrisen, avskogningen og
masseutryddelsen av andre arter
som vi mennesker er skyld i. Kan-
skje lærer vi at verden ikke tåler så
mange mennesker. I hvert fall vil-
le det gi andre arter en ny sjanse til
å overleve som de ikke har så len-
ge vi fortsetter å ture frem som vi
gjør. Vi trenger ikke bare et lavere
gjennomsnittlig forbruk, færre
mennesker og et økonomisk sy-
stem som ikke er predikert på evig
vekst. Vi trenger en etikk som og-
så omfatter andre arter. Du skal
ikke tåle så inderlig vel den urett
som ikke rammer deg selv.

Om det unevnelige
Tormod Vaaland
Burkey 
Dr. Philos i økologi og
populasjonsdynamikk

VIL DØ UT: Mange dyrearter vil
antakeligvis dø ut som en konse-
kvens av klimaendringer. 

Foto: Aleksander Nordahl

R E T T  F R A  N E T T

Korrupsjon og StatoilHydro
« Det er en rekke land man

faktisk må betale litt/en del
penger under bordet for å få tilla-
telser. Dersom man ikke gjør det-
te, blir det heller ingen business. I
disse landene er det så og si stue-
rent å motta penger for å se mel-> > > S i  d i n  m e n i n g  p å  d b . n o /d e b a t t i går.KKjjeemmppee--

JJeessuuss
til Sørlandet

JAKTER
på Hydro-
skandaler

… mens Eivind
Reiten er satt
på sidelinja

GRANSKER: Helge Lund.

Helge Lund og StatoilHydro

IKKE ORIENTERT: Eivind Reiten.

UENIG: Stortingsrepresentant
Inger Lise Husøy.


