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«Trøstende ord og presseintervjuer 
med sørgende familiemedlemmer, 
er å invadere deres dype sorg og 
enorme smerte», skriver Asmaa Al-
Ghoul, bosatt i Gaza og spaltist for 
Al-Monitor Palestine Pulse, i en opp-
summering av en reportasje om tra-
gedien familien Hamad ble rammet 
av da de satt og drakk kaffe.

Kronglete forklaringer
Denne setningen sier mer om virke-
ligheten som preger moderne kon-
flikter, enn hva nyhetssaker i aviser, 
menneskerettighetsrapporter, po-
litiske analyser, Twitter-oppdaterin-
ger, Facebook-delinger, bloggposter 
– til og med artikler i tunge tids-
skrifter – er i stand til å avsløre. 

Hva er så pressens rolle? Den sen-
der journalister og fotografer til en 
region for å rapportere om daglig-
liv og dødsfall, blant annet. Noen 
ganger betaler den for informasjon, 
andre ganger «bare» rapporterer 
den. 

Hva gjør akademia? Den gir lange 
og kronglete forklaringer om in-
ternasjonale menneskerettigheter, 
minner om betydningen av disse 
rettighetene, oppsummerer i korte 
trekk den historiske konteksten og 
forsøker å analysere begivenhetene 
som finner sted i nåtiden. Hva gjør 
aktivisten? Samler penger for å red-
de liv, organiserer demonstrasjoner 
og sprer bruddstykker av informa-
sjon om brutale realiteter med stor 
iherdighet. 

Skuespillet kalt «forståelse» be-
står av forskjellige rolleinnehavere: 
journalister og fotografer, univer-
sitetsprofessorer og forskere, poli-
tiske kommentatorer og politiske 
aktivister. Vi er tvunget til å for-
klare hva som foregår i Midtøsten – 
egentlig i alle verdensdeler – men er 
ute av stand til å forhindre lidelse, 

lindre smerte og gjenforene en far 
med sin tapte sønn. Vi kan produ-
sere side på side med rapporterer 
og forklaringer, likevel klarer vi ikke 
forhindre et barn i å gjenta sine for-
eldres feil. 

La denne feilen handle om å drik-
ke kaffe på galt sted til gal tid, avfy-
ring av raketter eller bombing som 
respons på nevnte raketter. Så hva 
med publikum, de som etterspør 
dekning av konflikter? Vi lesere – i 
noen tilfeller også skribenter/forfat-
tere – sitter i en komfortabel lene-
stol og kjøper fortellingene om li-
delse uten å risikere å forstyrre våre 
daglige rutiner.

I tillegg til å følge med på hva 
som foregår, prosederer vi, utmåler 
straff, dømmer og frikjenner men-
nesker som lever langt unna. Vi er 
også konsumenter, rasjonelle be-
slutningstagere, og kan velge mel-
lom kanaler og nettsider basert på 
våre egne nyhetspreferanser. Val-
gene vi gjør i dag, har ingen konse-
kvenser for morgendagen. 

Valgets kval
Avhengig av «smak og behag», står 
valget for eksempel mellom en 
brennende bensinstasjon i Ashdod, 
eller en sørgende familie i Gaza. 
Dagen etterpå velger vi å se VM i 
fotball i stedet for å tenke på pales-
tinske raketter og israelske bombe-
tokt. Vi har så til de grader friheten 
til å velge. 

Og velge – det gjør vi.   
Vi betaler for å la oss fortrylle av 

et «eventyr», enten det er en fotball-
kamp eller lidelsene til en familie i 
Midtøsten. Men selv den globalt be-
visste personen – som viser solidari-
tet med et palestinsk barn som har 
mistet faren sin, en palestinsk mor 
som har mistet barnet sitt eller en 
israelsk familie utsatt for rakettan-
grep – vil aldri være i stand til å brin-
ge tilbake det livet som var før.

Bare de4 som lever i nærheten av 
hverandre, israelere og palestine-
re, er i stand til å finne løsninger og 
trøst, gitt at de bestemmer seg for å 
levesammen i fred – i det minste ved 
siden av hverandre. 
Innlegget er oversatt fra engelsk av 
Erik Egeland.

Friheten til å velge

Nyheter. Vi betaler for å la oss fortrylle 
av et «eventyr», enten det er fotball eller 
lidelsene til en familie i Midtøsten.
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kle sorter som er spesialtilpasset ulike 
klima. En av de viktigste bruksområdene 
vil være å identifisere genetiske markører 
for sykdomsresistens.

Selv om arbeidet med å kartlegge gene-
ne i brødhvete nå er ferdig, er vi langt fra 
ferdig med arbeidet med å sette sammen 
DNA-et til sammenhengende kromoso-
mer. 

Norges miljø- og biovitenskapelige uni-
versitet, i samarbeid med Graminor AS, 
er i disse dager i sluttfasen av et nytt, stort 
forskningsarbeid som nettopp går ut på å 
sammenstille ett av de 21 kromosomene – 
kromosom 7B – til ett sammenhengende 
molekyl. Ferdigstillingen av den komplet-
te DNA-sekvensen til kromosom 7B vil bli 
den andre brødhvete-kromosomsekven-
sen som ferdigstilles. 

De 19 resterende vil følge i årene som 
kommer. 

m Norsk hvete hadde 
lenge for dårlig kvalitet 

til å kunne bli brukt til bake-
mel, men dette ble sakte, 
men sikkert endret gjennom 
systematisk arbeid av  
norske hveteforedlere

Åpenhetskultur?
Klinikksjef Olav Røise gjengir meg 
bare delvis korrekt i sin kronikk 15. 
juli. Det er riktig at uheldige hen-
delser i helsetjenesten ikke bare må 
bli den enkelte leges ansvar, men 
henger nært sammen med ramme-
vilkårene. 

Sykehusfusjonen i Oslo er et ek-
sempel på rammevilkår som øker 
faren for feil. Det er også riktig at 
legekulturen må endres i retning 
av større åpenhet. Kritikken mot 

dårlige rammebetingelser blir ikke 
troverdig dersom ikke profesjo-
nen feier for egen dør. Men Røise 
overser mitt hovedpoeng, nemlig 
at en slik kulturendring ikke lar seg 
gjennomføre når vi får stadig flere 
ledere – både i sykehus og kommu-
ner – med hovedoppgave å fortelle 
at ting går bra selv om det åpenbart 
ikke er tilfellet.
Torgeir Bruun  Wyller 
leder, Helsetjenesteaksjonen
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