
Jeg er passiv tilskuer til en debatt pr e-
post om Giardia, fra cyste til trofo-
zoitt, fra trofozoitt til trofozoitter i
overveldende mengder, alvorlig
magebesvær, nye cyster osv. Det er
opplysende, men det skal ligge her.
Det er allikevel Giardia og vann-
kokingen i Oslo som er utgangs-
punktet.

Kritisk journalistikk og
gode nyheter
Jeg synes personlig at journalistene
som dekket drikkevannsepisoden i
Oslo tidligere i høst, gjorde en god
jobb. Så langt jeg har oppfattet det, er
også Vann- og avløpsetaten i Oslo
fornøyd med pressedekningen. 

Journalistene er vel også selv for-
nøyde. De fikk en ”god sak” å skrive
om, og et stort og engasjert publikum
og skrive for, i noen dager. De bedrev
folkeopplysning om Giardia og
hvordan folk kunne ta vare på seg
selv. De var oppsøkende og kritiske.
Konsulterte eksperter og andre
eksperter. Kastet lys over sak og
situasjon fra mange sider. De gjorde
det de skal gjøre som journalister.

Jeg forundret meg litt over bildene
som dukket opp av et dyrekadaver i et
høydebasseng et ikke navngitt sted
langt borte fra Oslos drikkevann. Men
det er ikke mer enn at vi må ta det med
oss. På samme måte som vi må

akseptere at bunnslamdeponiet ved
Malmøykalven i Oslofjorden skaleres
opp, til dumping av giftslam og senest
til giftdumping. Giftdumping med alt
det fører med seg. Journalister trenger
nyheter og nyheter trenger over-
skrifter som ”treffer”. Giftdumping
treffer.

Jeg nærmer meg poenget.

Eksperter og andre
eksperter
Både under Giardia-episoden i Oslo
og i tilknytning til den pågående
mudring og slamdeponering i Oslo
havn støtter journalistene seg til
eksperter. Eksperter som mener litt
forskjellig. Det er bra. Forskjellige
meninger og offentlig debatt bringer
både fagområder og verden videre.   

Litt vanskelig blir det imidlertid når
ekspertene mener forskjellig om det
samme fordi de har forskjellig
ekspertise og forskjellig innsikt. Å
sortere eksperter og deres meninger er
det nesten bare eksperter som kan
gjøre. Dersom ikke ekspertene sorte-
rer vil menigmann kunne komme til å
si: - Eksperter? Nei eksperter de
mener så forskjellig at de kan vi ikke
høre på. 

Vi bør ikke komme dit.

John Mikal Raaheim
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