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Har UD gjort
en tabbe?
LEDER: 23.04.15
■ Utenriksminister Børge Brende kan ha havnet ut på dypt vann. Flere eksperter mener nå
at Norge ikke kan overstyre Svalbardtraktaten
gjennom ensidige norske forordninger. Traktatens artikkel 3 sier uttrykkelig at alle borgere
som tilhører signaturmaktene «skal ha like rett til
ankomst og opphold». Med andre ord kan Norge
ikke tilta seg en rett til å nekte borgere fra land
som har tiltrådt traktaten. Norge har overhøyhet
på Svalbard, men den kan ikke brukes til å omgå
traktatens bestemmelser.
■ Det er ikke bare talspersoner for det russiske
utenriksdepartementet som står for dette synet.
Den kjente Tromsø-advokaten Hallvard Østgård
sier til Nordlys: «Norge
Det er
har ingen rett til å nekte en russisk politiker
lett å
adgang til Svalbard».
avfeie
Østgård har i en rekke
rettsoppgjør represen- visestatsministetert russiske og andre
ren som en bajas,
aktører i saker som har
handlet om Svalbard men han er altså
og den norske suvere- lederen for den
niteten på øygruppa.

■ Også seniorforsker

russiske nordområdepolitikken.

ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Jakub M. Godzimirski,
støtter Østgårds syn. «Rent juridisk er det ingen
tvil om dette», uttaler han til Nordlys. Men Godzimirski peker også på den politisk alvorlige siden
ved saken. Han fremhever at Russland til nå har
ønsket å skjerme det arktiske samarbeidet fra følgene av sanksjonene. «Nå har imidlertid Rogozin
flyttet Ukraina-krisen til Longyearbyen», påpeker
Godzimirski.

■ Ingen trenger å tvile på at Rogozin var ute etter

å provosere da han tvitret sine hånlige meldinger
som hadde til hensikt å vise hvor akterutseilt og
tafatt norske myndigheter var, som ikke kunne
hindre ham i å dra til Svalbard. Nasjonalisten Rogozin ble så høy og mørk av sitt lille Arktis-besøk
at han til slutt trakk sammenligninger mellom
Arktis og Krim. Det er lett å avfeie visestatsministeren som en bajas, men han er altså lederen
for den russiske nordområdepolitikken, utpekt
av president Putin selv.

■ Dersom det er riktig at Norge ikke kan nekte

noen russiske statsborgere adgang til Svalbard,
skylder vel vår utenriksminister den russiske visestatsminister Rogozin en unnskyldning? Det
vil i så fall bli en utenrikspolitisk kanossagang
som vil svi for regjeringen og for Norge.

Feil gave
■ New Zealands statsminister, John Key, skal ha
gitt en kvinnelig servitør to flasker vin som unnskyldning for dårlig oppførsel.

NORDLYS arbeider etter Vær Varsomplakatens regler for
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Til Folkebladet har det de siste par ukene strømmet inn
tips fra våre lesere om veistrekninger som er av en helt
uakseptabel standard for normal bilkjøing og ferdsel.
Det ene skrekkeksemplet etter det andre har kommet for dagen,
rikelig ledsaget med illustrerende bilder og videoer, som viser en
veistandard ingen skulle tro var mulig anno 2015. Iallfall ikke i et
av verdens rikeste land. Det virker bare totalt meningsløst

VG

Troms Folkeblad

Menn som hater mennesker
F
ælt som det er å si det, ville
det mest humane, telt i antall
tapte liv, kanskje være å konsekvent skyte alle flyktningbåter i senk. Ja, den umiddelbare effekten ville være horribel, med titusner av døde, men det totale antall
døde ville kanskje likevel bli langt lavere på lang sikt.»
Denne teksten er hentet fra kommentarfeltet i en norsk nettavis denne uka. Og mens redaksjonene har
hatt sin fulle hyre med å slette de
mest ekstreme innleggene (for eksempel alle «La dem bare drukne»innleggene), har de som skrev dem
fått sitt ønske oppfylt:
Barn og voksne har omkommet i
Middelhavet.
Noen av de som skriver (nesten
bare menn) er opptatte av å få fram at
flyktningene ikke lider så mye som
mange skal ha det til før de drukner,
mens andre synes de døde får som
fortjent fordi de bare er ute etter vår
velstand. Det ligger altså mye igjen i
kommentarfeltene, også etter opprydningen som pågår kontinuerlig.

I

nnleggene er fylt av menneskesyn mange blir skremt og ulykkelige av, men det som kanskje
overrasker mest er mengden –
antallet nordmenn som så sterkt er
imot at Norge skal bidra med hjelp til
folk i den ytterste nød; druknende
mennesker.
For meg er det en annen dimensjon som overrasker vel så mye, og
det er flyttingen av netthetsens fokus. Vi er dessverre blitt vante til at
kjente samfunnsdebattanter trues og
hetses på det groveste på nettet, og
denne uka fikk vi nok et eksempel da
den profilerte svenske fotballkommentatoren Johanna Garå valgte å
slutte i TV4 etter den sterke hetsen
hun utsettes for på nettet. I Norge har
fotballkommentator Lise Klaveness –
og svært mange andre – følt hatet
gjennom mange år.
Noen makter ikke mer, de gir opp,
holder kjeft. Dessverre.
I kjølvannet av tragedien som utspiller seg i Middelhavet er det likevel grunn til å merke seg en annen
trend:
Hetsingen av mennesker i ufattelig
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Hva er det med akuttsituasjonen i Middelhavet statsminister Erna Solberg og Regjeringen
ikke forstår? Å sende et sivilt skip om tre
måneder løser ikke de ekstreme utfordringene som er her og nå. .
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Ny diagnostikk for Alzheimers i nytt senter
på den 3.Side
Richard Fjellaksel
Rune sundset
Institutt for klinisk medisin,
UiT

Ole Kristian Hjelstuen
Institutt for farmasi, UIT

■■■I disse dager starter byggin-

gen av Nord-Norges PET-senter. Plasseringen av senteret
mellom sykehuset og universitetet sikrer en kortere
vei fra forskning og til bedre
diagnostikk for mennesker.
Allerede nå forsker Universitetet i Tromsø på radioaktive
legemidler som skal brukes
for å påvise Alzheimers sykdom på et tidlig stadium.

DRUKNINGSDØDEN: Et lite barn blir båret i land av lokale hjelpere utenfor Rhodos denne uka, men livet sto ikke til å redde. Barnet hadde allerede druknet etter en hasardiøs ferd over havet mot tryggheten.
Foto:
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nød, langt utenfor rekkevidde, helt
ute av stand til å forsvare seg.

F

or mens små barn og voksne
kjemper for livet i det iskalde
Middelhavet, sitter det nordmenn bak datamaskiner
som ikke bare nøyer seg med å vende
dem ryggen, men som også passer på
å hetse dem, så å si i dødsøyeblikket.
«Hvorfor skulle vi ha noen kostnader med slike forrædere, som forlater
sine egne. Vi har nok hyklere i vårt eget
system - som vi gjerne skulle vært for
uten…», skriver «toppkommentator»
Olav (kommentarfeltet i VG).

I

fjor kom 26.000 barn over Middelhavet i båter vi ser på TV
hver dag nå. Halvparten av dem
kom alene. Noen har med egne
øyne sett familien blitt regelrett slaktet av Boko Haram eller IS. Andre er
blitt alene av andre årsaker. Og tallet
kommer til å øke kraftig i år.
Likevel mener Johan – også han
«toppkommentator» (Nettavisen) – å

vite at «Dette er hovedsakelig afrikanere som vil til 'himmelriket' for deretter kunne leve av gode ytelser istedenfor å forsøke å ta fatt i noe selv». Et syn
som for øvrig deles av Syver («toppkommentator», Nordlys):
«Istedenfor å bli der man er og gjøre
det beste utav situasjonen, søker mennesker snarveien til mulig rikdom.»
Heller ikke toppkommentator Jan
har stor tro på noen gode egenskaper
hos menneskene om bord i de overfylte flyktningbåtene. Bare minutter
etter at VG på lederplass skrev «Norge må handle nå!», var Jan parat med
følgende kommentar i samme avis:
«Flyktningene fra Afrika er ikke
vårt problem. Jeg blir helt kvalm bare
ved tanken på hva disse folkene vil
kunne finne på over for oss andre når
de først er her».
Altså litt i samme ånd som kommentaren fra Karstein (Nettavisen):
«Tullinger har vi nok av i Norge. Vi har
ikke noe ansvar for disse folka. Disse
Jesus psykopatene kan dra pokker i
vold».

D

enne uka har det virkelig
kokt i norske kommentarfelt. Mye av det som bobler
er hat, men det mest spesielle er at det ikke lenger bare går utover folk som uttaler seg i mediene;
politikere, mediekommentatorer eller andre samfunnsdebattanter.
I norske stuer sitter det nå mange
som har funnet seg nye ofre for hetsen og hatet de bærer på. Det nye er å
hetse døende mennesker.
Barn ingen hindring.

Søkelys
LAsse JAngås
Samfunnsredaktør

BØRRE ARNTZEN
@boarntze

■ Vi tenker han får høre det, hvis Jonas Gahr Støre får nyss i dette.

Nord-Norges største avis

Sosiale medier gir også
spektakulære muligheter
for å drite seg ut. @vampus på #Civitafrokost
KRISTIN CLEMET
@kristinclemet

Har valset gjennom livet
på tennissokker, men
aldri spilt tennis. Hvor
tabu er det? Aldri hørt
noe snakke om dette. Kan
man krenkes?
ANDRÉ LØYNING
@saftflaske

Selvfølgelig er de danske, forskerne som har
funnet ut at franskmenn
blir slanke og sunne av å
spise mye feit ost.
Jan omdahl
@janomdahl

TROND MOHN: «Hans sjenerøse bidrag med flere hundre millioner til forskning ved UiT og medisinsk bildediagnostikk ved UNN gir fremtidshåp for å løse helsegåter som Alzheimers sykdom», skriver
kronikkforfatterne.
Foto: YngvE olsEn sæbbE
ring av ny og bedre diagnostikk for mennesker, noe som
er viktig for å kunne gi riktig
og rask behandlig.

Demens er et
stort helseproblem i Norge,
og på grunn av eldrebølgen
vil dette bare øke og øke. I
2050 vil det være mer enn
■■■Alzheimers sykdom er den
vanligste typen av demens. dobbelt så mange pasienI 2015 er det ca. 7000 i Nord- ter med demens som i dag.
Norge som har diagnosen demens. Fem tusen av disse har
Alzheimers sykdom. Demens
er et stort helseproblem i Norge, og på grunn av eldrebølgen vil dette bare øke og øke.
I 2050 vil det være mer enn
dobbelt så mange pasienter
med demens som i dag.

DAgens
DAGENS tweets
TWEETS
Bodø har en pompøs
og hårsår ordfører. Ikke
lekkert.

■■■Det finnes foreløpig ingen
kur for Alzheimers sykdom.
Man må desverre leve med
sykdommen. Det finnes derimot pleie og behandling som
begrenser utviklingen. Det
pågår mye forsking for å forstå sykdomsutviklingen og
årsaksfaktorene for sykdommen. Det man vet om Alzheimers sykdom er at funksjonen
i hjernen blir mer og mer begrenset etter hvert som sykdommen utvikles. Ved å diagnostisere sykdommen på
et tidlig stadium vil en mulig
behandling kunne igangsettes
raskt som kan gi flere år med
forbedret livskvalitet.

■■■For å forstå hvordan Alz-

heimers sykdom oppstår er
det viktig å kartlegge de fysiologiske prosessene i hjernen som fører til sykdommen.
På Universitetet i Tromsø har
man en ny maskin som er
skreddersydd til denne type
forskning. En avansert PETskanner for smådyr hvor sykdomsprosesser kan registreres
ved hjelp av radioaktivt merkede molekyler. Maskinen
sørger for en kortere vei mellom grunnforskning og etable-

"

■■■I desember 2014 ble det
gjort et meget klokt vedtak
fra Helse Nord og UNN om
bygging av Nord-Norges PETsenter. PET-senteret vil inneholde en egen legemiddelfabrikk hvor det vil bli produsert
radioaktive molekyler som
skal benyttes til utredning av
demens som Alzheimers sykdom i tillegg til mange ulike
kreftformer, hjertesykdommer og infeksjonssykdommer.
Senteret vil ha gangbro over til
universitetets smådyrsavdeling. Med en dyre-PET skanner i Rolls Roys klassen åpner
det seg uante muligheter for
å koble dyreforskning tett til
uløste helsegåter for pasientene i vår nordlige helseregion.
■■■En forskningsgruppe ved
UiT/UNN forsøker nå å finne

målrettede radioaktive legemidler som kan påvise Alzheimers sykdom på et tidlig
stadium. De lovende nyutviklede legemidlene vil bli
koplet til radioaktivitet og
tilført blodbanen. De radioaktive legemidlene vil feste seg
til molekyler som pasienter
med Alzheimers sykdom har
ekstra mye av og som produseres tidlig i sykdomsforløpet.
PET-skanneren vil lese av den
radiaktive strålingen som sendes ut. Ved mistanke om Alzheimers sykdom vil man rask
kunne stille en sikker diagnose dersom de nyutviklede
legemidlene viser seg å fungere. Kartleggingen av disse
molekylene vil forhåpentlig
vise oss om en har Alzheimers
sykdom eller ikke.

■■■Formålet med denne fors-

kningen er å forstå mer av sykdomsmekanismen og kunne
diagnostisere tidligere. Et
slikt diagnostisk verktøy vil
også være til stor hjelp for utvikling av nye medisiner mot
Alzheimers sykdom og også
for å undersøke responsen på
medisineringen da den kan
evalueres raskt med en PET
undersøkelse. Prosjektet finansieres av de tre enhetene
Helse Nord, UNN og UiT som
vitner om felles satsning mot
fremtidens diagnostikk og behandling av demens.

Kronikkforslag sendes til kronikk@nordlys.no Krav til lengde: 5000- 5200 tegn inkludert mellomrom. Legg ved portrettfoto.
Kronikkansvarlig: Øystein Barth-Heyerdahl, telefon 77 62 36 11/976 66 694, e-post barthen@nordlys.no

■■■Når PET-senteret i Tromsø

står ferdig vil det inneholde en
legemiddelfabrikk som kan gi
en betydelig bedring i det diagnostiske tilbudet som vil
komme Nord-Norske kreft-,
hjerte-, infeksjons- og demenspasienter til gode. Den
største utfordringen for senteret vil være å etablere og
videreutvikle kompetanse til
å produsere stadig nye sykdomsspesifikke radioaktive
PET-legemidler som er skreddersydd til de ulike pasientgrupper. Når senteret bygges
vegg-i-vegg med universitetet og med utmerket utstyr til
dyreforskning så gir det uante
muligheter for å forbedre diagnostikken og løse noen av
fremtidens helsegåter. Forutsetningen er at man klarer å
etablere et miljø for forskning
og utvikling av nye radioaktive legemidler.

■■■Næringslivsleder

Trond
Mohn som nylig ble kreert til
æresdoktor ved UiT har bidratt betydelig for å realisere
det som kan bli ett av verdens
beste PET-sentre. Hans sjenerøse bidrag med flere hundre
millioner til forskning ved UiT
og medisinsk bildediagnostikk ved UNN gir fremtidshåp
for å løse helsegåter som Alzheimers sykdom.

