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RETT
FRA NETT
Toppsjefene ved
Norges største
kunstinstitusjoner
vil redde Lambda.
Hva disse klovnene
mener er uviktig. Oslos
befolkning vil ha museet der
det er, på Tøyen. Stockholmy
Hvor Oslos befolkning
vil ha dette museet er
ikke så vesentlig, Stockholmy.
Det som er viktig er en effektiv og forsvarlig forvaltning av
kunsten til Munch. Det disse
«klovnene» mener er derfor
interessant og relevant.
Andreas Brekke
Stå på, Audun Eckhoff
og co! La ikke disse 100
mill som allerede er brukt, gå
rett i dass. Museet i Bjørvika
ligger slik til at turistene
legger merke til det ved innfarten til Oslo. Munch gir
dessuten mulighet til å sette
Norge på kartet. Lorengren
En vanlig blokk blir
verken mer spennende
eller interessant selv om den
får en knekk på toppen.
Larsarus50
Lambda er et påfallende bygg; men jeg nikker tilbake, og ser muligheten
for et nytt landemerke som
vil trekke nye besøkende til
Bjørvika, Oslo og Norge.
GiovanniBruno
Kutt ut den idiotiske
byggingen ved vannkanten. Anlegg en grønn park
som alle mennesker kan ha
glede av isteden. Det vil i
tillegg åpne opp og gi bedre
utsikt fra bykjernen og ut mot
sjøen.
m22orty
Det ble vedtatt at det
ikke skulle bygges noe
som stengte østkanten ute
fra sjøen. Men ojsann, det
glemte noen å huske på. Bygg
på Munch-museet på Tøyen.
Utnytt arealer både over og
under bakken.
moonsun
Politikerne i Oslo er
mest interessert i økonomi, ikke arkitektur.
Aeser
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prosent av Englands
skoler var stengt på
grunn av lærerstreik
i går, ifølge
The Guardian.

HELSE: De som mener ME skyldes stress bør ikke få ansvaret når den nasjonale

Velg riktig beha
KRONIKK

Anette
Gilje

Generalsekretær,
Norges ME-forening

Kriteriene for å få diagnosen er vide.
Wyller mener at alle som er slitne
lenge nok, og ikke har noe annet, de
har dette. Wyller har anbefalt barn og
ungdom å ta Lightning Prosess-kurs
(LP) hos Aktiv prosess «fordi mange
elementer harmonerer godt med det
vi ellers vet om tilstanden».

HELSEMINISTEREN kunngjorde
mandag at Oslo Universitetssykehus
LP-INSTRUKTØR Live Landmark i
(OUS) fra 2012 skal få status som
Aktiv Prosess skriver på sin blogg:
nasjonalt kompetansetjeneste for
«Alle kursdeltakere må være overbeME. Hvilket miljø på OUS skal være
vist om at de vet at vi underviser i en
toneangivende?
metode der de selv kan være med å
Det finnes i dag to miljøer, et for
snu eller påvirke en tilvoksne på Aker, ledet av
stand som kan være forBarbara Baumgarten-Austrårsaket eller opprettholdt
heim, og et for barn på Riksav stress.»
hospitalet, ledet av Vegard
Hun mener én til to
Bruun Wyller. Det er enorprosent av befolkningen
me sprik mellom disse to
rammes av denne tilmiljøene, både når det gjelstanden og holder foredrag
der oppfatningen av ME som Det er enorfor lærere og leger og deler
sykdom, og hvordan den
me sprik
informasjon om metoder i
skal behandles.
mellom disse håp om at de skal møte
Baumgarten-Austrheim
utslitte, stressede eller
deler ME-foreningens forto miljøene.
engstelige barn og voksne
ståelse av at ME er en alvorlig
mer hensiktsmessig.
fysisk sykdom, og hun har
På LP-kurs lærer man en
vært med å utarbeide de
metode for å slutte «å gjøre ME, ta
internasjonale konsensuskriteriene
ansvar for egen helse og skape seg et
for diagnose. Ut fra disse kriteriene
friskt
liv». Flere av våre medlemmer
framstår ME som en tydelig syndhar opplevd kraftig sykdomsforromdiagnose med en utbredelse på
verring etter å ha praktisert LP-meto0,2 - 0,4 prosent. I tillegg til energisden.
vikt og anstrengelsesutløst utmattelse, må det foreligge symptomer blant
WYLLERS biopsykososiale forklaannet innenfor kriteriene nevrologi,
ringsmodell har dessverre fått stor
immunologi og gastroenterologi.
utbredelse. Nav begrunner avslag på
pleiepenger til foreldre med alvorlig
KREFTLEGENE Øystein Fluge og
syke
barn (med pleiebehov 24 timer i
Olav Mella fra Haukeland universidøgnet) med at de i samarbeid med
tetssykehus presenterte tidligere i
Rikshospitalets barneklinikk har
høst oppsiktsvekkende resultater fra
kommet fram til en liste over de klart
sin forskning. Ti av 15 ME-pasienter
alvorlige sykdommer hvor det norhadde betydelig effekt av behandling
malt innvilges pleiepenger.
med Rituximab. Pasientene opplevde
Selv om det eventuelt er behov for
bedring fra alle ME-symptomer.
omfattende pleie fra foreldrene, kan
Regjeringen bevilget mandag to
ikke sykdomsbildet generelt sammillioner kroner til videre studier.
menliknes med de sykdommene som
ME-senteret OUS Aker er i dialog
etter retningslinjene anses som svært
med Fluge og Mella om forskningsalvorlige.
samarbeid. Det knyttes stor spenning
til om videre studier vil bekrefte
NORGES ME-FORENING håper at
antakelsen om at ME er en autoden nasjonale kompetansetjenesten
immun lidelse som det på sikt kan
for ME legges til fagmiljøet på MEfinnes medisiner for.
senteret ved OUS Aker.
Vi har hørt for mange historier om
WYLLER FRA barneklinikken på
barn
og unge som har blitt enda
Rikshospitalet forstår sykdommen ut
sykere av å følge råd og behandlingsfra en stressresponshypotese, og
regime anbefalt av barneklinikken på
anbefaler behandling med kognitiv
Rikshospitalet.
atferdsterapi og gradert trening.

Havnelageret, Langkaia 1, 0150 Oslo.
Postboks 1184, Sentrum, 0107 Oslo.
Sentralbord: 24 00 10 00

Åpent man.–fre. 07.00–16.00
Stengt lør., søn. og helligdager.
Redaksjonen direkte: 24 00 03 10
Vaktsjef direkte: 24 00 03 60
Fotodesk direkte: 24 00 09 00
E-post: pictures@dagbladet.no

FIKK GJENNOMBRUDD: Øystein Fluge og Olav Mella fra Hauke

Dagbladet.no direkte: 24 00 00 07
E-post: nettred@dagbladet.no
Telefax: Dagbladet: 24 00 00 01
Dagbladet.no: 24 00 01 01
E-post: sentralbord@dagbladet.no
Tips og digitalfoto: 2400@db.no

Kundeservice: 800 30 100
E-post: kundeservice@dagbladet.no AS
Dagblad-Trykk: 67 98 94 23
Dagbladet forbeholder seg retten til
å distribuere innsendte innlegg i
elektroniske formater.

Meninger

TORSDAG 1. DESEMBER 2011

STARS
AND STRIPE

65

Bare de
sinnsyke
tar seg selv
helt alvorlig.

Clay Bennett
har jobbet som
politisk avistegner
siden 1981, og tegner i dag for Chattanooga Times Free
Press. Trebarnsfaren
har vært nominert
til Pulitzerprisen
seks ganger, og vant
den prestisjefylte
prisen i 2002.

Max Beerbohm

kompetansetjenesten opprettes.

andling
HIJAB: «Jeg ser heller at kvinner ifører seg hijab enn at våre mest
rabiate rødstrømper skal vinne frem med sine visjoner», skriver
artikkelforfatteren.
Illustrasjonsfoto: Scanpix

Søppel og IQ
Ole Jørgen
Anfindsen

Redaktør av nettstedet
HonestThinking

INNVANDRING: I en kronikk
med den megetsigende tittelen
«Søppelmennesker» går Eivind
Trædal til frontalangrep på flere
innvandringskritikere, inkludert
undertegnede.
Han innleder med å fortelle om
noen hijabkledde jenter som ble
mobbet av en truende nordmann
av det lavpannede slaget. En skikkelig trist episode, som bør mane
begge sider i innvandringsdebatten til ettertanke.
I LIKHET MED Trædal tillater jeg

meg å komme med en anekdote. I
tiden etter 22. juli kom det mange
hilsener fra folk som lurte på
hvordan det gikk med meg i all
hurlumheien. En av de som gjorde sterkest inntrykk, kom fra en
muslimsk student. Jeg ante ikke
hvem hun var, men hun hadde
observert meg på seminar i Rabita-moskeen. Neste gang jeg var
der, kom hun bort i en av pausene
og presenterte seg. Vi fikk en lang
og hyggelig samtale.
Dette nevnes for å sette følgende utsagn fra Trædal i relieff:
«[Mobberen] kunne ha skrevet at
disse unge jentene ikke kan forenes med demokratiet, at de utgjør en kolonisering av Norge, og
at samfunnet vårt ville bryte sammen dersom flertallet av nordmenn var som dem.»

land universitetssykehus har fått to millioner til å forske videre på om ME er en autoimmun lidelse.
Foto: Tor Erik H. Mathiesen
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SOM JEG HAR vært inne på før,
ser jeg heller at kvinner ifører seg

Dagbladet arbeider etter
Vær Varsom-plakatens
regler for god presseskikk. Den som
mener seg rammet av urettmessig
avisomtale, oppfordres til å ta kontakt
med redaksjonen.

hijab enn at våre mest rabiate rødstrømper skal vinne frem med sine visjoner. I løpet av de siste årene har jeg møtt en rekke muslimske kvinner (og enda flere menn),
både i offentlige og mer private
sammenhenger, og det er ingen
tvil om at vestlig kultur kunne
trenge noen impulser fra det holdet.
La oss likevel kalle en spade for
en spade. Dersom innvandrede
muslimer kommer i flertall i Norge i overskuelig fremtid, da kan
man godt snakke om kolonisering. Og selvsagt vil en slik utvikling få dramatiske konsekvenser
for demokratiet og samfunnets
sammenhengskraft.

DELER AV venstresiden har tilsynelatende ennå ikke vokst fra den
kulturmarxistiske forestillingen
om at sannheten bør undertrykkes dersom det kan være til (kortsiktig) hjelp for den undertrykte.
Men er det ikke egentlig nokså
innlysende at vi i det lange løp
kommer lengst med å snakke sant
om de utfordringene vi står overfor? Selv om det er ubehagelig?
Selv om minoriteter kan komme
til å føle seg rammet? Ja, selv om
det skulle gjelde noe så brennbart
som godt dokumenterte IQ-forskjeller mellom ulike folkeslag?
Trædal er åpenbart uenig, og
stempler den slags som «menneskeforakt forkledd som ordentlige
standpunkter». Dessverre ser han
selv ut til å fremme meningsmotstander- og moralfilosofiforakt
forkledd som humanisme. Dette
er ille. Norge trenger mer ærlig
meningsbrytning. Og mindre
gjørmebryting.
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