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KORRESPONDENS KORRESPONDENS

Som medlem i the American Associ-
ation for the Advancement of Science
(AAAS) och med en del eget FoU-ba-
gage i sammanhanget var det med stor
förväntan jag deltog i »25th Anniversa-
ry AAAS Colloquium on Science and
Technology Policy» i Washington DC
den 11–13 april i år. Tyvärr måste jag
meddela min övervägande besvikelse
med evenemanget. Till dels kan den för-
klaras av mötets logering och logistik:
En gigantisk romansk cementattrapp
till lyxhotell med skyhöga priser på
absolut allt, grälla konstkopior, kvävan-
de textilier och undermåliga konferens-
faciliteter blockerande den dialog och
interaktion som föresvävar i rubriken. 

Ideologiska halten betänklig
Till största delen var det dock den

ideologiska substansen och halten som
ingav betänkligheter. Ledorden blev
inte Science, inte Technology, utan bu-
siness och commerce. Det globala per-
spektivet saknades helt och de katedra-
la föreläsarna på det distanserade podi-
et var som regel inte akademiker längre
utan avknoppade lobbyister, administ-
ratörer eller exekutiver i de storföretag
som i bakgrunden säkerligen sponsrade
galan långt över break-even. Känns
mönstret igen?

Nåväl, omkring fyrahundra skäligen
passiviserade deltagare, varav 14 utlän-
ningar, hade erlagt konferensavgiften
på drygt 250 USD och emottog, så gott
obefintlig akustik och skymmande
grodperspektiv tillät, ett myntat mäs-
sande inom fyra huvudämnen (budget,
information technology, year 2000±25
policies, genetic modification of foods)
samt några undersymposier, bl a »medi-
cal science&technology advances and
the quality of health care delivery».

Genetisk matmanipulation
Jag skall koncentrera mig på de två

sistnämnda, och börja med den genetis-
ka matmanipulationen som har svensk
relevans, även därför att undertiteln:
»The public’s mistrust of science, and
science’s misunderstanding of the pub-
lic» (man ser lätt hur ömsesidigt des-
informativt detta kan gestaltas) i stället
borde heta: »Monsanti and the rest of
the world». 

Inte nog med att vetenskapens höga

namn och mission sålunda upprepat
förväxlades, utan genetisk transforme-
ring och genmodifikaton implicerades
som självklart amerikanska uppfin-
ningar, vilka därför måste armeras med
(amerikanska) patent för att sedan
shoppas ut över en värld skriande efter
ännu stinnare bifftomater och ädlare su-
pergrödor, men underminerad av slem-
ma särintressen enkannerligen i Euro-
pa. Den europeiska inställningen utmå-
lades, faktiskt, av alla fem föga forsk-
ningsaktiva panelister, som primitiv, in-
skränkt, vidskeplig, skräckfylld, reak-
tionär; dominerad av »the tyranny of
pressure groups», medan baksidan av
Monsantis, skall vi då säga, »tyranny of
marketing» nogsamt förtegs.

Monokultur, monopol, perpetuella
monopatent, jordutarmning, utslagning
av de små som det så hjärteknipande
ömmas för i torgföringen, stoppgener-
na, de smala resistensernas finala sam-
manbrott ... och som är den verkliga re-
liefen till det tvärtom alltså rationella
och upplysta Monsantimotståndet, och
som till och med en sidstående observa-
tör som jag inser ... och som Pharmacia
och Sverige sannerligen borde besinna
mer. 

Jag gjorde i vart fall mitt bästa för att
överkomma de fysiska kommunika-
tionshindren och från en golvets glesa
mikrofon anropa de fjärran figurerna på
estraden, vilket trots allt rönte sådan
framgång att två amerikanska tidningar
intervjuade mig om the European posi-
tion samt en mängd kolleger, och till och
med en dessförinnan svårt chikanerad
representant för franska ambassaden,
rosade mig efteråt. 

Frånsett sådana genmälen gick det
mesta av den övriga förkunnelsen i sam-
ma stil sessionerna igenom. Det var föga
lärdomsprägel, det var mycket litet kri-
tisk analys, det var ingen egentlig debatt
eller reflektion utan ett monotont trum-
mande av marknadens senaste slogans
och dispositioner.

Evidens och erfarenhet
Det gäller även det medicinska in-

slag som jag bevakade, där i korthet det
nymodiga evidens- och det klassiska er-
farenhetsparadigmet ställdes mot var-
andra i disparata föreläsningar, och på
så sätt inbördes upphävdes som katego-

riska antiteser snarare än förstärktes
som komplementära principer i den be-
stående hippokratiska vetenskapen och
konsten. Att en så stor andel av brutto-
nationalprodukten som USAs kan ska-
pa en så stor hälsoparadox, dvs publikt
missnöje som blivit fallet där, har knap-
past med Science and Technology att
göra utan mer med just business. 

Är vägs ände nådd?
För att så till sist försöka vända mitt

lamenterande till min egentliga slutsats,
eller förhoppning, så är den att den ve-
tenskapliga hyperkommersialismen i
USA nått vägs ände. Det råder inget tvi-
vel om att redan under rådande admi-
nistration, men framför allt den kom-
mande, kommer de grundläggande pro-
blemen och defekterna i USAs aktuella
Science&Technology Policy i allmän-
het, och den medicinska i synnerhet, att
uppmärksammas och åtgärdas. 

Det är oomtvistligt att de enorma
framgångarna i amerikansk ekonomi
sedan president Reagans dagar sam-
manhänger med den extrema mark-
nadsföringen av vad vetenskap och tek-
nologi frambringar. Men det är nu dags
för pendeln att svänga, inte enbart ge-
nom spontana protester som i de samti-
diga demonstrationerna mot världsban-
ken, utan genom politisk reorientering. 

Ekonomiska muskler är inte allt
Två ledande temata i den pågående

presidentvalkampanjen är redan att det
amerikanska miraklet mer empatiskt
och solidariskt måste föras ut till de
många underförsörjda hemmavid lik-
som över nationens geografiska gränser
utan obillig profit. Därför ser jag det
25:e kollokviet snarare som det sista i
det andra årtusendet än det första i det
tredje. 

Även om man kan instämma i myck-
et av den sammanfattande adress som
Rita R Colwell höll över »Wellsprings
of discovery» så är inte hennes
universalrecept av massiva ekonomiska
investeringar och muskler allena salig-
görande utan, inte minst i Sverige, bör
vi komma ihåg att också nöden är upp-
finningarnas moder – och skötebarn. 
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