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DEN 59. KVINNEKOMMISJON

Vold mot kvinner har fått 
en ny arena. På nettet blir 
kvinner forfulgt, trakassert og 
truet på livet.

AV AURORA HANNISDAL

Denne uka avholdes den 59. kvinnekommi-
sjonen i New York. I år er det tjue år siden 
Beijing-erklæringen, som regnes for å være en 
merkestein for kvinnerettighetsarbeidet i ver-
den. På årets kvinnekommisjon skal arbeidet 
med handlingsplanen fra Beijing evalueres. Et 
av handlingsplanens hovedområder er bekjem-
pelsen av vold rettet mot kvinner. I år, tjue år 
etter, er vold mot kvinner fremdeles et aktuelt 
tema, og den tar stadig nye former i det digi-
tale århundre.

Nettvold har fått mer oppmerksomhet den 
siste tiden, etter at kvinnelige politikere i 
Storbritannia, Italia og andre europeiske land 
har valgt å markere avstand mot den internet-
trakassering og trusler som de selv opplever. 
I USA og Canada har tre unge jenters selvmord 
skapt sterke reaksjoner. Rehtaeh Parsons, 
Audrie Pott og Amanda Todd tok alle sitt eget 
liv etter å ha vært utsatt for krenkelser på nett. 
Før hennes død la 15 år gamle Amanda Todd 
ut en video på YouTube der hun forteller om 
hvordan hun ble presset til å blotte seg for en 
mann via webkamera, og om netthetsen som 
til slutt ble for mye for henne.

I India handler halvparten av alle anmeldel-
ser som dreier seg om datakriminalitet, om 
kvinner som opplever at pornografiske bilder 
med kvinnenes ansikter limt inn blir publisert 
på nettet sammen med telefonnumrene deres. 
I Uganda risikerer kvinner som blir utsatt for 
såkalt hevnporno – pornografiske bilder eller 
video som publiseres på internett uten tilla-
telse fra den avbildede – at de selv blir krimi-
nalisert under landets antipornografilov som 
kom i år. 

Vold mot kvinner på nett er et tema som blir 
tatt opp ved flere anledninger på kvinnekom-
misjonen. Nettvold eller nettbasert hatkrimi-
nalitet mot kvinner kan defineres som enhver 
form for kjønnsbasert eller seksualisert vold 

uttrykt gjennom informasjons- og kommuni-
kasjonsverktøy som internett, mobiltelefoner 
og videospill. Ved hjelp av disse kan offentlig 
ydmykelse spres med letthet og avsenderen 
kan operere anonymt. Nettvolden henger tett 
sammen med hatkriminalitet, men kan også 
knyttes til vold i nære relasjoner. Forfølgelse 
og overvåkning er eksempler på det siste, 
mens trusler, sjikane og mobbing oftere dukker 
opp i sammenheng med hatkriminalitet.

Forandring. FN regner med at 95 prosent av 
all aggressiv oppførsel og krenkelser på nett 
er rettet mot kvinner og har mannlige avsen-
dere. 94 prosent av alle kvinnene som svarte 
på en undersøkelse gjort av det internasjo-
nale organisasjonsnettverket Association for 
Progressive Communications (APC) i Pakistan, 
hadde mottatt krenkende telefoner eller mel-
dinger fra menn de ikke kjente. 

Den sørafrikanske feministen Jan Moolman 
var en av deltakerne i paneldebatten om nett-
vold i New York på mandag. Hun har lenge 
engasjert seg i kampen mot vold mot kvinner 
på nett gjennom sitt arbeid i nevnte APC. Hun 
mener at internett har forandret kvinners til-
gang til fundamentale rettigheter og friheter: 
«Voldshandlinger fra den virkelige verden spei-
les online. Digitale verktøy forandrer hvordan 
kvinner opplever og responderer på vold,» sa 
Moolman på et tidligere debattmøte.

Digitale verktøy forandrer 
hvordan kvinner opplever og 
responderer på vold.»  
Janine Moolman

Hun trakk fram virale voldtektvideoer som 
et helt eksepsjonelt fenomen innen nettbasert 
hatkriminalitet rettet mot kvinner. I 2012 ble 
fenomenet kjent for alvor etter at gjengvoldtek-
ten av en utviklingshemmet jente i Sør-Afrika 
ble filmet og distribuert via mobiltelefoner. En 
voldtekt er et enkelttilfelle som er traumatisk 
nok i seg selv, men med gjengivelse i videoform 
blir den et traume som gjentas til evig tid og 
som offeret totalt mister kontroll over, ifølge 
Moolman.

På Filippinene har man tatt juridiske grep 
for å unngå at voldtektvideoer blir publisert på 
nett. I 2009 kom loven mot foto- og videovoy-
eurisme. Den kriminaliserer vold mot kvinner 
som blir begått ved å lage og sirkulere bilder 
eller video av kvinner som utfører seksuelle 
handlinger, eller av deres kjønnsorganer. 

Mørketall. Også i Norge er det kvinner som 
utsettes mest for nettvold i form av hatytringer 
og seksuelle krenkelser. En Respons-analyse 
viser at fenomenet er verst for jenter fra 16 til 
20 år. Kripos har opprettet en gruppe som skal 
se på hatkriminalitet på nett, og politiet i Oslo  
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Til siste dråpe

MILJØ 

Norsk teknologi forandrer 
fem millioner liter saltvann 
til ferskvann på én dag – 
med bølgekraft. Samtidig 
tørster folk i Gaza, de 
tømmer grunnvannreservene 
sine. Hva kunne norske 
bøyeanlegg bidratt med i en 
slik situasjon?

AV KIM BREDESEN

Vannrensing. Ferskvann utgjør 2,5 prosent 
av alt vann på jorden, og bare én prosent av 
vannet er tilgjengelig. Knapphet på ferskvann 
er blitt et stadig voksende problem. Ifølge 
900 statsledere, ledere i sivile organisasjoner 
og forretningsliv, er vannmangel den stør-
ste globale trusselen mot menneskeheten. 
Konklusjonen: Etterspørselen etter ferskvann 
vil overgå bærekraftige forsyninger med 40 
prosent. Statistikk fra FN viser at allerede nå 
mangler én av ni mennesker tilgang til drikke-
vann, og én av tre lider under utilstrekkelige 
sanitære forhold.  3,5 millioner dør hvert år 
grunnet mangel på vann. Urbanisering og kli-
maendringer vil trolig eskalere denne trenden. 

Særlig i Saudi-Arabia, i Persiagulfen og Nord-
Afrika er ferskvann blitt en verdifull ressurs. 
Derfor har nye løsninger for å få tilgang til 
ferskvann fått høy prioritet. Områdets behov 
for drikkevann er forventet å tredoble seg, til 
110 millioner kubikkmeter vann per dag, innen 
2030. For å løse denne utfordringen bruker 
blant annet Saudi-Arabia store energiressur-
ser på å rense saltvann. Det forbrukes rundt 
1,5 millioner fat olje hver dag for å drive avsal-
tingsanlegg. Disse forsyner landet med 50 til 
70 prosent av drikkevannet innbyggerne har 
behov for. Israel er et annet land der det settes 
av betydelige ressurser på avsaltingsanlegg. 
Innen 2016 forventes det at 50 prosent av vann-
tilførselen i Israel kommer fra avsalting. 

Vannmangel i Gaza. Selv om flere land i 
Midtøsten investerer store summer i å for-
bedre tilgang på rent drikkevann, er det sær-
lig ett strøk i regionen hvor ny infrastruktur 
for rent drikkevann er totalt fraværende. På 

den svært folketette Gazastripen i Palestina 
preger vannmangel hverdagen til de fleste 
på en ytterst prekær måte. Der bor det 1,8 
millioner mennesker innenfor et areal på 360 
kvadratkilometer. Ifølge tall fra lokale myndig-
heter er bare fem prosent av ferskvannet på 
kyststripen mulig å drikke. Gjennomsnittlig 
vannforbruk i Gaza er 70–90 liter per person 
per dag. Verdens helseorganisasjon har satt 
100 liter per dag som et anbefalt minimum for 
forsvarlig forbruk. 

Israel overfører 4,2 millioner kubikkmeter 
vann per år til Gaza. Israelerne har også sagt 
seg villig til å selge fem millioner kubikkmeter  
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SØR-SUDAN 

Lekkede dokumenter 
kritiserer Norges rolle i 
Sør-Sudan. Liv Tørres i 
Norsk Folkehjelp frykter 
regional krise etter at 
fredssamtalene i landet igjen 
har kollapset.

PEDER ØSTEBØE

Ti kvinner ble skutt i underlivet fordi de nektet 
å la seg bli voldtatt. En av dem var høygravid 
og en annen ble voldtatt til hun døde. Dette er 
noe av det som kommer fram av en rapport 
fra en uavhengig kommisjon. Rapporten ble 
lekket og fanget opp av blant andre NRK. Her 
er den høyaktuell: Norge har de siste 15 årene 
bidratt med store diplomatiske og økonomis-
ke ressurser for å støtte opp under opprettel-
sen av et selvstendig Sør-Sudan. Nå møter de 
viktigste vestlige støttespillerne skarp kritikk 
i rapporten fra kommisjonen, som gransker 
den pågående borgerkrigen i landet. Ifølge 
nyhetsbyrået Reuters mener kommisjonen, 
oppnevnt av Den afrikanske union, at Norge 
og vestlige støttespillere «skapte rom for en 
uansvarlig politisk klasse» i landet som gjen-
nom de siste 15 månedene har kjempet om 
makten i den unge staten. Konflikten mellom 
den sittende presidenten Salva Kiir og opprørs-
leder Riek Machar har til nå krevd 10 000 liv 
og sendt 1,5 million mennesker på flukt. Etter 
overtidsforhandlinger i den etiopiske hoved-
staden Addis Abeba ble det fredag 9. mars 
klart at fredssamtalene nok en gang hadde 
kollapset. Nå frykter bistandsaktører til stede 
i landet en total oppløsning av landet. Dette 
kan spre krigshandlinger og flyktningstrømmer 
til resten av regionen. 

«En permanent kollaps av 
statsapparatet kan bidra til å 
destabilisere hele regionen.» 
Liv Tørres, Norsk Folkehjelp 

Drømmen som brast. Kontrasten mellom 
dagens situasjon og frigjøringsdagene for 
fire år siden kunne knapt ha vært større. Da 
Sør-Sudan erklærte seg selvstendig 9. juli 
2011, var det folkefest i hovedstaden Juba. 
Internasjonale representanter, og mange nord-
menn, var med på feiringen. Anders Breidlid 
var en av dem. Professoren og Sudan-forskeren 
fra Høgskolen i Oslo var i landet for å markere 
opprettelsen av den sørsudanske staten. Han 
mener det internasjonale samfunnet under-
vurderte konfliktene innad i SPLM [Sudan 
People’s Liberation Movement, red.anm.]. 
«Kanskje burde man ha forutsett at SPLM ville 
utvikle seg til et mer topptungt parti. Mange er 
ekstremt skuffet over de valgene Salva Kiir har 
tatt, og at han er blitt stadig mer autoritær,» 
sier Breidlid. Norsk Folkehjelp har i flere år 

hatt et tett samarbeid med den humanitære 
delen av SPLM. Generalsekretær Liv Tørres 
mener det først og fremst er de sørsudanske 
lederne som må ta ansvaret for den pågående 
krisen. «Vi ser den samme situasjonen som i 
andre land der en frigjøringsbevegelse kommer 
til makten og blir totalt dominerende. Etter 
fredsavtalen i 2005 jobbet vi for å gjøre SPLM 
til et mer demokratisk parti, men det er ikke 
gjort i en håndvending,» sier Tørres til Ny Tid. 

Pressetalsperson i Utenriksdepartementet, 
Frode O. Andersen, vil ovenfor Ny Tid ikke 
kommentere rapporten, ettersom «det ikke er 
naturlig å kommentere innholdet i utkastet til 
en rapport som ikke er offentliggjort.» I februar 
oppfordret utenriksminister Børge Brende Den 
afrikanske union til å offentliggjøre rapporten 
i sin helhet. Videre viser Andersen til at freds-
avtalen som lå til grunn for Sør-Sudans selv-
stendighet hadde bred støtte blant afrikanske 

land. Tidligere utenriksminister Jonas Gahr 
Støre viser gjennom sin rådgiver til at det 
var tidligere utviklings- og miljøvernminister 
Erik Solheim som i den rødgrønne regjeringen 
hadde ansvaret for Norges engasjement i Sør-
Sudan. 

Norge i Sør-Sudan. Norges engasjement i regi-
onen har pågått i over 40 år. Norge samarbeidet  

Skarp 
kritikk mot 
Norge

Havets oase
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kvinner
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Skarp kritikk ... fortsetter fra side 1

med østafrikanske IGAD [Intergovernmental 
Authority of Development, red.anm.] under 
fredssamtalene i Sudan, som førte til oppret-
telsen av det som i dag er verdens yngste stat. 
Samtidig bidro norske myndigheter med over 
fire milliarder kroner i direkte og indirekte 
støtte til det sørsudanske prosjektet i perioden 
2005-2011. Men nå har den 15 måneder lange 
borgerkrigen pulverisert mange av resultatene 
av den norske innsatsen. Det definitive ven-
depunktet kom i desember 2013, da konflikter 
om maktfordelingen innad i regjeringen gjorde 
at daværende visepresident Riek Machar ble 
avsatt. Både Machar og president Salva Kiir 
har bakgrunn fra frigjøringsbevegelsen SPLM, 
som er blitt det dominerende partiet etter 
frigjøringen fra naboen i nord. Den er denne 
eliten kommisjonen mener Norge har bidratt til 
å opphøye, og maktkampen internt i SPLM er 
etter splittelsen i ferd med å ødelegge landet. 
Riek Machar ble kastet ut av regjeringskorri-
dorene, men tok med seg store deler av hæren 
og har lokale militser til disposisjon. Konflikten 
har også fått en etnisk dimensjon, ettersom 
presidenten tilhører gruppen dinka, mens 
Machar er representant for nuerne. Lokale 
lojalitetsbånd og mindre opprørsgrupper av 
ulik etnisk tilhørighet kompliserer bildet ytter-
ligere. 

Pessimisme. Siden januar har vestlige land 
forsøkt å øke presset på både regjeringen og 
opprørsgruppene. Forrige uke vedtok FNs sik-
kerhetsråd å innføre sanksjoner mot enkelt-
personer som de regner som ansvarlige for 
konflikten, om partene ikke kunne vise til fram-
gang i fredsprosessen. Anders Breidlid mener 
imidlertid at det på kort sikt er liten grunn til 
optimisme, heller ikke om sanksjonene forster-
kes. «Det må skje en faktisk bevegelse hos par-
tene. Slik det ser ut nå, er de mer opptatt av sin 
egen posisjon, og verken Salva Kiir eller Riek 
Machar ser ut til å ta inn over seg de enorme 
lidelsene krigen har forårsaket,» sier Breidlid. 
Den lekkede kommisjonsrapporten inneholder 
ifølge NRK grusomme vitneutsagn om overgrep 
begått av begge parter de siste månedene. Det 
dreier seg om vold fra regjeringsstyrker mot 
etniske minoriteter, og seksuelle overgrep 
mot sivile. Vitneutsagnene er gitt til kommi-
sjonen av førstehåndsvitner. Eksemplene fra 
rapporten gjør at Den internasjonale krigsfor-
bryterdomstolen i Haag stadig oftere blir nevnt 
i forbindelse med Salva Kiir og Riek Machar. 

Vil ha maktskifte. Anders Breidlid tror et 
maktskifte er nødvendig for å skape varig 
fred i landet. «Spørsmålet er hvordan dette 
skal skje. Hvem har makt til å gjennomføre 
det AU-rapporten [Den afrikanske union, red.

anm.] foreslår?» spør han. Med forhandlinger i 
stampe og sanksjoner i horisonten, inneholder 
også lekkasjene fra rapporten nye forslag til 
en vei videre for Sør-Sudan. Kommisjonen 
tar nemlig til orde for en overgangsregjering 
utnevnt av Den afrikanske union. Der skal ver-
ken Salva Kiir eller Riek Machar ha en plass, 
ifølge Reuters. Utspillet kan ses på som et 
pressmiddel, men viser også at nabolandene 
er mektig leie av vrangviljen Sør-Sudans sterke 
menn viser ved forhandlingsbordet. Liv Tørres 
tviler også på at forslaget fra kommisjonen er 
realistisk, og viser til at «Den afrikanske unio-
nen ikke har for vane sette land under adminis-
trasjon, og det er splittende interesser i nabo-
landene.» Regjeringen i Uganda har ved flere 
anledninger sendt tropper for å støtte Salva 
Kiirs regjering. Samtidig har Etiopia, som også 
har vært vertskap for forhandlingene, innrøm-
met økonomisk støtte til opprørsgruppene.

«Han er blitt stadig mer 
autoritær.» 
Anders Breidlid

Frykter regional krise. Borgerkrigen i Sør-
Sudan har kommet på verst tenkelig tidspunkt. 
Landet hadde etter frigjøringen store behov 
for oppgraderinger i infrastruktur, landbruk og 
næringsliv. Grunnet den prekære situasjonen 
er store ressurser nå blitt flyttet fra langsikti-
ge utviklingsprosjekter til nødhjelp. Nærmere 
tre millioner sørsudanere er avhengige av 
matforsyninger fra internasjonale program-
mer, ifølge Verdens matvareprogram (WFP). 
Anders Breidlid mener «det er helt nødvendig 
at det internasjonale samfunnet stiller ressur-
ser til disposisjon dersom en ny fredsavtale 
skal gi varige resultater. Utdanningstilbud og 
helsetjenester er utrolig viktig. En uutdannet 
befolkning er et mye lettere bytte for manipu-
lering og splittelse,» mener Bredlid. Liv Tørres 
viser til at viljen til å investere i Sør-Sudan også 
er lavere enn da landet ble selvstendig, og at 
nabolandene også har fått nok av konflikten. 
Hun frykter hva som kan skje dersom penge-
strømmen til sivilbefolkning tørker inn ytterli-
gere. «Vi kan risikere å få en enda mer betent 
situasjon, i verste fall liknende den i Somalia 
hvor en permanent kollaps av statsapparatet 
kan bidra til å destabilisere hele regionen.» 

Det lyktes ikke Ny Tid å få en kommentar 
fra Erik Solheim om saken mandag 9. mars. 

Østebøe er fast journalist i Ny Tid.

Ole A. Seifert  mener at 
norske politikere engasjerer 
seg for lite i vær- og 
klimamanipulering.

Værmodifisering (geoengineering) har atter 
engang kommet i medias søkelys, denne 
gangen etter CIAs sponsing av en rapport 
som The National Academy of Sciences kom 
med i begynnelsen av februar. Andre spon-
sorer er NASA, the US Department of Energy, 
og The National Oceanic and Atmospheric 
Administration. Det er spesielt CIAs rolle som 
har vakt bekymring og massive oppslag. 

Jeg vil i denne teksten argumentere for at 
etterretningsorganisasjoner, militæret og stor-
industrien, som bidrar mest til CO2-utslipp, er 
dypt interessert og engasjert i utviklingen av 
værmodifiseringsteknikker. Jeg ønsker å få 
leseren til å tenke over motivene disse har.

I 2009 opprettet CIA The Center on Climate 
Change and National Security. Senteret hadde 
en kort levetid og ble offisielt lagt ned i 2012, 

selv om CIA uttalte at de ville fortsette å over-
våke klimaendringers påvirkning på  USAs 
økonomiske og nasjonale sikkerhet, dog ikke 
lenger under senterets fane.

Klimaforskeren Alan Robock ved Rutgers 
University i New Jersey, USA, har bidratt til FNs 
klimarapporter (IPCC) og forsket på hvordan 
aerosoler (spraying av partikler) i stratosfæ-
ren kan kjøle ned kloden slik massive vulkanut-
brudd gjør, ved hjelp av datamodeller. Robock 
er professor i klimatologi og har publisert over 
350 forskningsartikler om klimaendringer, 
hvorav mer enn 200 peer reviewed. 

Han har tatt til orde og vist bekymring for 
hvem som skal kontrollere de klimaendrende 
teknikkene, om disse skulle vise seg effektive, 
blant annet under American Association for 
the Advancement of Sciences årlige møte i 
San José, California, tidligere i år. Robock har 
vært klar i sin tale om at alle offentlige etater 
bør være transparente om sine interesser i 
værmodifisering.

CIA. Skepsisen til CIAs rolle i værmodifisering 
kom etter at Alan Robock for tre år siden ble 
oppringt av to personer som presenterte seg 
som CIA-konsulenter. De ville vite hvorvidt 
man ville kunne oppdage om andre nasjoner 
manipulerte USAs klima – men Robocks tenk-
te de samtidig kanskje ville vite det motsat-
te, altså hvorvidt andre ville kunne oppdage 
om USA manipulerte andre nasjoners vær. 
Robocks svar var at hvis et land skapte en 

stor nok sky i stratosfæren (det øvre lag av  
atmosfæren) for å endre klimaet, ville dette 
være synlig fra satellitter og bakkebaserte 
instrumenter. Dette stemmer kanskje hva 
gjelder USA, som strekker seg over 9 857 306 
kvadratkilometer (til sammenlikning er Kina 
nesten like stort med sine 9 596 961 kvadratki-
lometer, og Russland som største nasjon hele 
17 098 242 kvadratkilometer). Kanskje var 
det skepsisen til spørsmålsstillerne som fikk 
Robock til å uttale seg slik, eller kanskje spørs-
målet for ham var uklart og udifferensiert.

Guds hånd. Det er selvfølgelig ikke lett å få inn-
blikk i alle militære operasjoner, ei heller dem 
som har benyttet været som våpen. Men noen 
tilfeller kjenner vi til:

Britiske RAF (Royal Air Force) forsket 
på såkalt skysåing fra 1949 til 1955. Den 15. 
august 1952 opplevde Storbritannia den verste 
flommen registrert noensinne. 35 mennesker 
omkom etter at himmelen slapp løs 90 millio-
ner tonn regn. Enorme mengder stein fra det 
kuperte Exmoor/Devon/Lynmoth-distriktet 
løsnet og ødela broer, bygninger, hoteller, 
butikker og hjem. Katastrofen ble kalt «Guds 
hånd». Tidligere klassifiserte offisielle doku-
menter indikerer at et team av internasjonale 
vitenskapsmenn, i samarbeid med RAF, forsøk-
te å lage kunstig regn i den sørlige delen av 
Storbritannia samme uke. Skvadronleder Len 
Otley, som jobbet med det som gikk under nav-
net «Operation Cumulus» (navn på en skyty-
pe), fortalte BBC at de spøkefullt omtalte regn-
programmet for «Operation Witch Doctor». De 
fløy rett inn i skytoppene for å slippe tørris ned 
i skyene – og 30 minutter senere kom regnet, til 
stor jubel for de involverte i prosjektet.

Hemmeligstemplet. USAs «Operation Popeye» 
i Nord-Vietnam og Laos i 1967 er også godt 
dokumentert og omtalt, selv om den selvføl-
gelig var hemmeligstemplet i utgangspunktet. 
Regnet denne operasjon frambragte skulle 
hindre Viet Congs frammarsj. Operasjonen 
ble avslørt av en journalist i 1971 og skapte 
stor furore.

«Tiltakende ekstremvær 
kan kanskje stoppes av 
værmodifisering, men like 
sannsynlig er det at nettopp 
disse teknikkene bidrar til økt 
ekstremvær.»

Avsløringen resulterte blant annet i en 
senatshøring i 1974 og senere til bilaterale 
diskusjoner mellom USA og det daværende 
Sovjetunionen. Diskusjonene gjaldt tiltak for å 
begrense faren ved bruk av miljømodifiserende 
teknikker til militære formål, med tre påfølgende 
runder med diskusjoner i 1974 og 1975. I august 
1975 fremmet USA og Sovjetunionen identiske 
utkast til tekster på Nedrustningskomiteens 
konferanse (Conference on Disarment, 
CCD). Nedrustningskonferansens inten-
sive forhandlinger resulterte i en modifi-
sert tekst og enighet om fire artikler i det 
som så ble hetende The Environmental 
Modification Convention (ENMOD).  
Samme teknikk som ble brukt under Operation 
Popeye, har også blitt brukt for å få bukt med 
tørken i California. I USA er det heller ikke uvan-
lig at skisentre benytter seg av skysåing for å 
sikre mer snø.

Klimamanipuleringen. Politikere og media i 
Norge har et særdeles distansert forhold til 
vær- og klimamanipulering. Aftenposten skri-
ver 19. februar: «Inntil nå har det bare vært 
utført studier i klimamanipulering ved hjelp 
av datasimulering. Nå er tiden inne for virke-
lige tester, fastslår ekspertene.» Leser de ikke 
Ny Tid og internasjonale aviser? Følger de 
overhodet ikke med på hva som skjer innen 
geoengineering, og innenfor FNs klimapanel? 
Det foregår rundt 300 geoengineeringspro-
sjekter i dag og flere land har eksperimentert 
med dette siden 50-tallet (omtalt i Ny Tid, 
oktober 2014). Politikere flest vet knapt hva 
dette er – eller later som de ikke vet det. I 
Miljøpartiet De Grønne har de gått så langt 
at de avfeier dette som konspirasjonsteorier, 
selv når man har fått servert opplysninger 
om geoengineering på et fat. Som et lite kurio-
sum: Værmodifiseringsteknikker har vært til-
gjengelig også i Norge: «Året etter [1967] ble 
det for første gang gjort tv-opptak av hopp-
rennet i Holmenkollen. Foran VM-rennet i stor 
bakke var det tåke i Holmenkollen. Tåken ble 
bekjempet ved hjelp av tørris fra fly, men dette 
gjorde at det i stedet begynte å snø, og forhol-
dene under rennet ble ujevne og vanskelige.» 
(Fra Holmenkollen – Historien og resultatene.)  
Offentlig støttet. I 2011 ble det foreslåtte stra-
tosfæriske værmodifiseringsforsøket SPICE 
(Stratospheric Particle Injection for Climate 
Engineering) i Storbritannia lagt på is, etter 
press fra 60 ulike internasjonale grupper. I 
kjølvannet av dette ga den Washington-baserte 
Bipartisan Policy Center (BPC) ut en rapport 
for å få USA og andre vennligsinnede nasjoner 
til å samarbeide om å utføre storstilte klima-
endringseksperimenter med offentlig støtte. 
Finansieringen ellers var fra store oljeselskaper 

og farmasøytiske og bioteknologiske bedrifter, 
som senteret hevdet at «representerte en kon-
sensus blant det som historisk har vært ulike 
syn». I virkeligheten var partene heller repre-
sentative for en blanding av amerikanske aka-
demiske, militære, vitenskapelige og storbe-
drifters interesser. Med lobby-virksomhet for 
frihandel, storkapital og USAs militære overle-
genhet har BPC blitt omtalt som «en samling av 
neo-konservative hauker og nyliberale inter-
vensjonister som ønsker å føre krig mot Iran». 
Når etterretningsorganisasjoner, militæret og 
storindustrien, ikke minst de som bidrar mest 
til CO2-utslipp, er så dypt interessert og enga-
sjert i utviklingen av værmodifiseringsteknik-
ker, samtidig som de sponser både forskere og 
rapporter og roper høyt om å få utføre eksperi-
menter i stor skala, bør man nok tenke litt over 
motivene disse har. Tiltakende ekstremvær kan 
kanskje stoppes av værmodifisering, men like 
sannsynlig er det at nettopp disse teknikke-
ne bidrar til økt ekstremvær. Allerede i 1971 
ble det stilt spørsmål om hvorvidt «Operation 
Popeye» var grunnen til påfølgende unormalt 
kraftige og ødeleggende tyfoner og flommer. 
Spørsmålet er vel mest av alt om vi skal ta risi-
koen på å slippe uværet løs når vi ikke vet om 
vi kan stoppe det igjen. Heldigvis er det fort-
satt rimelig stor skepsis blant mange forskere 
og andre kritiske røster. Alternativet kan bli 
full krig om været.

Seifert er billedkunstner og frilansjournalist. For 
mer stoff om temaet, se National Academy of 
Sciences todelte rapport Carbon Dioxide Rem-
oval og Albido Modification.

Full krig om været?
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har fått en egen hatkrimgruppe. Selv om fenomenet 
vokser, anmeldes ikke mange tilfeller av hatkrimi-
nalitet, og lederen i hatkrimgruppa i Oslo Monica 
Lillebakken bekymrer seg for store mørketall. I løpet 
av 2014 mottok oslopolitiet bare 66 anmeldelser ved-
rørende hatkriminalitet.

Man finner belegg for å straffeforfølge hat-
kriminalitet i straffelovens paragraf 390a som  
lyder: «Den som ved skremmende eller plagsom 
opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en 
annens fred eller som medvirker  hertil.» Slike kren-
kelser kan straffes med bøter eller fengsel inntil to år. 

Problemet med krenkelser som skjer på nett er at 
det kan være vanskelig å finne fram til og knytte ansvar 
til avsender, ifølge Bjørnar Borvik, førsteamanuensis 
ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. 
Brukere av eksempelvis kommentarfelter kan benytte 
ulike identiteter eller opptre anonymt. Det gjør etter-
forskningen krevende. Borvik forteller at det mangler 
rettspraksis for slik kriminalitet og at politiet mangler 
virkemidler for å forfølge sakene. «Jeg tror det ville 
kunne ha en verdi om politiet kunne prioritere noen 
slike saker, og slik signalisere at de tar kriminaliteten 
på alvor. Om ikke disse sakene forfølges strafferettslig, 
blir effekten av straffebudet svekket,» sier han.

Bekjempelse. Barne-, likestillings- og inkluderingsmi-
nister Solveig Horne deltar på FNs kvinnekommisjon. 
Der skal hun holde et innlegg om nettopp hatefulle 
ytringer og trakassering på nett på et møte i regi av 
likestillings- og diskrimineringsombudet. Imens venter 
regjeringen på en rapport om hatprat fra det samme 
ombudet. Oppsummeringen fra regjeringens runde-
bordskonferanse om hatytringer fra november i fjor og 
likestillingsombudets rapport om hatytringer og hat-
kriminalitet vil danne grunnlag for regjeringens vide-
re oppfølging av bekjempelse av hatefulle ytringer. 

Statssekretær Kai-Morten Terning forteller at Barne-, 
likestillings- og inkluderingsdepartementet har bevil-
get 600 000 kroner til kampanjen Stopp hatprat på 
nett som er et ledd i Europarådets No Hate Speech-
movement. «Hensikten er å skape en ungdomsbeve-
gelse mot hatprat og for menneskerettigheter på nett,» 
sier Terning. 

Nettvold og -kriminalitet rettet mot kvinner som 
eksempelvis forfølgelse på nett, netthets, bildemani-
pulasjon og krenkelser av privatlivets fred har blitt 
vanligere i de senere år. Lover og retningslinjer som 
dreier seg om vold mot kvinner er ofte utdaterte og 
dekker ikke disse nye voldsformene. Førsteamanuensis 
Borvik forteller at det ofte fra politisk hold oppfordres 
til å ta til motmæle mot hatefulle ytringer på nett, 
«men slik privatiseres ansvaret på en svært uheldig 
måte,» mener han. «Det er feil strategi og helt urime-
lig å kreve at den enkelte skal ta den belastningen. 
Straffeforfølgelse bør være virkemiddelet for å bekjem-
pe hatkriminalitet på nett.»

Flavia Fascendini i APC har følgende råd til den nor-
ske regjeringen for å stoppe nettbasert hatkriminalitet 
rettet mot kvinner: «Skap mekanismer som gjenkjenner 
vold mot kvinner, både online og offline.»

Netthets mot minoritetskvinner
Amal Aden anmelder ikke 
netthetsen. 

AV AURORA HANNISDAL

Amal Aden er norsk forfatter og samfunnsde-
battant. I tillegg er hun muslim, kvinne og les-
bisk, en kombinasjon som stiller henne lagelig 
til for hugg fra nettrollene. Hun forteller at hun 
blir sliten av den økende netthetsen, og at hun 
unngår å lese det som står om henne på sosiale 
medier. Folk ønsker henne ofte død, står å det 
å lese i kommentarfeltene. 

Aden politianmelder ikke truslene hun mot-
tar på nett eller telefon. «Skulle jeg ha anmeldt 
alt, ville det krevd enormt med tid og ressurser. 
Det har jeg ikke,» sier hun. Én gang tok hun 
skrittet og gikk til anmeldelse. Det var da hun 
ble slått ned på åpen gate i 2013. Saken ble hen-
lagt fordi politiet ikke kunne finne gjernings-
personene.

«Folk ønsker henne ofte død» 

Nylig fikk Aden beskjed om at politiet heller 
ikke lenger kan passe på henne hele tiden: «De 
spurte om hvorfor jeg ikke kunne dempe meg 
litt og ta en pause,» sier hun. Hun mener poli-
tiet må få større ressurser til å prioritere hat-
kriminalitet på nett. Aden forteller at hun ikke 
føler seg tatt på alvor og at hatkriminalitet ikke 
blir særlig prioritert i Norge. Hun kommer til å 
fortsette å være en synlig figur i norsk offentlig-
het, men velge med omhu hvilke debatter hun 
vil ta del i framover.

Aden opplever at det å være kvinne med 
minoritetsbakgrunn gjør henne spesielt sår-
bar for nettbasert hatkriminalitet. Og hun er 
bare en av mange kvinner med minoritetsbak-
grunn som har opplevd nettvold etter å ha 
gjort seg synlig i samfunnsdebatten. Ikke alle 
fortsetter etter å ha opplevd trusler og vold. 
Fritt-Ord-prisvinner Bushra Ishaq har truk-
ket seg fra offentligheten etter grove trusler. 
Rasismeaktivist Mina Adampour ble slått ned 
utenfor sitt eget hjem av to menn og er mindre 
synlig i mediebildet i dag. Krystallnatt-taler 
Florence Aryanik trakk seg fra debatter etter 
trusler, og komiker Shabana Rehman opplevde 
at grov hets på Facebook ikke fikk konsekven-
ser for bakmennene.
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I forrige uke handlet det om sammenslåing av 
kommuner, politidistrikt og sykehus – veien til 
et sårbart samfunn. Nedleggelser av barneskol-
er er også sårbart – med mer transport og mer 
forurensning. Om sammenslåing av høyskoler 
og universiteter skaper sårbarhet, er jeg ikke 
sikker på – men hvorfor må alt være så stort?

Flere undersøkelser viser at studenter 
trives bedre ved små utdanningsinstitusjoner 
enn ved store. Rapporter fra andre land viser 
at store enheter skaper byråkrati og fjernhet.

Vi som har fulgt næringslivs- og  
 

 
institusjonsstrukturer i noen tiår, har erfart 
én ting: Når enheter blir større, stiger den 
prosentvise administrasjonen. Samtidig 
begrunnes store enheter med rasjonell 
administrasjon. Men det er ikke sånn.

Ansatte forteller om kaotiske rapporter-
ingssystemer og uoversiktlig ansvar. Norsk 
sykehusvesen handler om oppblåste fore-
tak med ansvarsfraskrivelse, stenging av 
avdelinger og høye utbetalinger til personer 
som ikke lykkes. Et typisk blårussbyråkrati. 
Store enheter er sjelden lønnsomt.

Det er så enkelt, er det ikke?

Ursus Val Lapis

«Religion skal ikke splitte 
oss, religion er ment for 
å samle,» sier Numan 
Hamdan, ordfører i Al 
Jaba’a, etter at moskeen 
i landsbyen i forrige uke 
ble vandalisert av jødiske 
ekstremister. Innbyggerne 
protesterte uten vold. 

AV CARIMA TIRILSDOTTIR HEINESEN, 
BETLEHEM 

«Allah-o Akhbar!» Et svakt sus høres i det fol-
kemengden setter seg på kne, legger pannen 
mot bønneteppet på bakken og ber med hodet 
mot Mekka. Fra minareten lyder bønnerop. 
Som hver fredag gjennom flere år, er mellom 
300 og 400 mennesker samlet til fredagsbønn i 
den lille landsbyen Al Jaba’a. Likevel er dette 
en fredag utenom det vanlige. I stedet for å 
samles inne i moskeen, foregår bønnen utenfor. 

«Jeg vil sende en melding til mine kristne 
brødre og søstre. Vi må stå side om side mot 
denne terroren som har rammet oss. Jeg kan 
ikke uttrykke hvor vanskelig det er å se sitt 
eget gudshus totalskadet i brann.» Numan 
Hamdan stopper opp og tar en lang pause. 
Ordføreren i den lille landsbyen har tydelig 
problemer med å holde tårene tilbake. De 
siste dagene har vært preget av redsel og 
sinne. Hamdan sukker og puster dypt, før han 
fortsetter: «Koranen oppfordrer oss til å leve 
i fred med hverandre. Vi vil ikke angripe, vi 
vil hjelpe våre brødre og søstre som har levd 
side om side med oss i årevis. Religionen skal 
ikke splitte oss, religion er ment for å samle.»

Hevnaksjon. Natt til 25. februar våknet innbyg-
gerne i Al Jaba’a opp til en vandalisert moské. 
I løpet av natten hadde bosettere fra ulovlige 
israelske bosettinger tatt seg inn i landsbyen 
og forsøkt å tenne på en av landsbyens to mos-
keer, hvor mellom 300 og 400 mennesker kom-
mer for å be fem ganger hver dag. På veggene 
utenfor hadde bosetterne skriblet hatmeldin-
ger som «Hevn over Zion». Angrepet skjedde en 
drøy uke etter at terrorgruppa ISIS drepte 21 
koptiske kristne egyptere i Libya, og på 21-års-
dagen for massakren i Hebron, da den jødiske 
ekstremisten Baruch Goldstein drepte 29 og 
skadet 125 muslimer under fredagsbønnen. 

Natten etter ble en gresk-ortodoks kirke i 
Jerusalem forsøkt påtent og vandalisert på 
samme måte – trolig av den samme gruppen. 
Borgermesteren i Jerusalem, Nir Barkat, sier 
i en pressemelding at brannen var påtent. 
Videre sier han at det ikke skal være rom for 
«slik beklagelig aktivisme i byen som er hellig 
både for jøder, kristne og muslimer».

Stadig flere angrep. Senest i oktober ble en 
moské i landsbyen Akraba utenfor Nablus 
vandalisert. Angrepene anses å være såkal-
te price-tag-angrep, hatkriminalitet utført av 
ekstremistiske bosettere som mener de har 
noe å hevne. Angrepene utføres hovedsakelig 
mot palestinere og israelsk militære som opp-
holder seg på Vestbredden.

Ifølge den israelske menneskerettighetsor-
ganisasjonen B’Tselem har det de siste årene 

forekommet mange slike price-tag-angrep: for-
søk på å brenne moskeer, ødelegging av land, 
kasting av stein, ødelegging av olivenlunder 
og angrep på personer. Rundt 80 prosent av 
angrepene har forekommet på Vestbredden, 
mens rundt 20 prosent av tilfellene har funnet 
sted i Jerusalem. 

Ny Tid møter Numan Hamdan rett etter 
fredagsbønnen. Nå er han, sammen med 
flere andre innbyggere fra landsbyen, på vei 
til å delta i en ikkevoldelig demonstrasjon 
for å markere sin avsky mot moskéangrepet. 
Hamdan er født og oppvokst i den lille lands-
byen. De siste to årene har han vært ordfører 
for de rundt 1000 innbyggerne der. Han fortel-
ler at stemningen har endret seg drastisk de 
siste dagene: «Barna er redde, vi er alle redde. 
Hvordan kan vi vite at de som prøvde å brenne 
Guds hus ikke er i stand til å brenne husene 
våre og skade barna våre,» sier Hamdan. 

Det er ikke første gang landsbyen opplever 
trakassering fra israelske bosettere. Jevnlig 
utsettes den for angrep fra innbyggerne i de 
omkringliggende ulovlige bosettingene. Al 
Jaba’a er i dag så godt som omringet av israel-
skannekterte  områder: Nord for landsbyen lig-
ger Betar Illit, og i øst Geva’ot og Rosh Zurim. 

Angrepene anses å være 
såkalte «price-tag»-angrep, 
hatkriminalitet utført av 
ekstremistiske bosettere, 
hovedsakelig mot palestinere 
og israelsk militære 
som oppholder seg på 
Vestbredden.

Stille trefning. Litt over 100 mennesker har 
samlet seg i veibanen. Rundt dem står bevæp-
nede soldater og flere militærkjøretøy, men 
folkemengden ser ikke ut til å la seg merke av 
dette. I rundt 30 minutter sitter de stille, til 
noen begynner å snakke om tåregass. Sakte, 
men sikkert forsvinner én etter én tilbake til 
landsbyen. 

«Det internasjonale samfunnet har også 
skyld i at situasjonen her er som den er – nå 
må de ta ansvar. USA, Europa – det er bare dere 
som kan stoppe de menneskerettighetsbrud-
dene som vi palestinere hver dag blir utsatt 
for. Hjelp oss å bekjempe denne terroren,» sier 
Hamdan. 

Det vil ta en stund før innbyggerne i Al 
Jaba’a kan ta den vandaliserte moskeen i bruk 
igjen. Skadene på bygningen og inventaret 
vil ta tid å reparere.  «Det er ikke det finan-
sielle som er vanskelig. Penger kan vi skaffe. 
Problemet er at noen trår inn i vårt hjem og 
krenker det vi tror på. Man kan ikke snakke om 
fred uten respekt,» avslutter Hamdan. 

Yasir bor ved siden av moskeen som ble 
angrepet. Han forteller at bosetterne rakk å 
stikke av før noen rakk å identifisere dem. «De 
kom i bil i firetiden om morgenen. To perso-
ner gikk inn i moskeen, mens én ble stående 
igjen utenfor. Da de ble oppdaget av folk i 
landsbyen, lyktes de i å rømme før noen rakk 
å identifisere dem,» sier Yasir. Øyenvitner i 
nabolandsbyen Nahalin skal også ha sett flere 
bosettere ta seg inn i landsbyen samme natt 
som angrepet i Al Jaba’a. Bosetterne skal ha 
fyrt av skudd før de forsvant.

Det siste Ny Tid vet om saken, er at ordfører 
Hamdan ble arrestert dagen etter angrepet.

Motstand som  
eneste våpen

Hassan Barji fra landsbyen 
Al Masara utenfor Betlehem 
har drevet ikkevoldelig 
motstand mot den israelske 
okkupasjonen i ti år.

AV CARIMA TIRILLSDOTTIR HEINESEN, 
BETLEHEM 

«Vi har kommet hit i dag for å markere at dette 
er en ulovlig okkupasjon. Vi vil ikke ha krig – vi 
vil ha tilgang til landet vårt.» Hasan Barji roper 
så høyt at stemmen nesten brister. I den ene 
hånden holder han et oliventre, i den andre 
et bilde av den jordanske piloten Moaz al- 
Kasasbe, som etter å ha blitt tatt til fange av 
terrororganisasjonen ISIS i desember, nylig ble 
brent til døde. 

Klokken nærmer seg ti. Rundt femten kvin-
ner, menn og barn er med Hassan denne 
morgenen. Noen holder palestinske flagg 
i hendene. En har med seg en plakat med 
påskriften «Terror har ingen religion.» Spredt 
utover området står også 40 unge, bevæpnede 
soldater og venter på demonstrantene. Noen 
av dem bærer kameraer. Øverst i bakken står 
ni pansrede militære kjøretøy parkert. 

Hver fredag siden 2005 har Hassan arrangert 
ikkevoldelige demonstrasjoner i Al Ma’sara og 
området rundt. Demonstrasjonene er en del av 
en stadig voksende ikkevoldelig protestbeve-
gelse på det okkuperte Vestbredden, og trekker 
til seg deltakere og tilskuere fra både inn- og 
utland. Med ikkevoldelig motstand menes alle 
former for motstand som ikke innebærer vold. 

Motstanden kommer som regel til uttrykk 
i form av demonstrasjoner, boikott eller ved 
å aktivt gå inn for å svekke Israels omdømme 
som en demokratisk stat. Ved flere av demon-
strasjonene den siste måneden har både pales-
tinske og israelske medier vært til stede for å 
rapportere.

Denne gangen har turen kommet til 

landsbyen Al Jaba’a. Siden inngåelsen av Oslo-
avtalen i 1993 har 96,5 prosent av landsbyen 
vært en del av det såkalte område C – hvor 
Israel har både sivil og militær kontroll. Resten 
befinner seg i område B, der Israel har den 
militære kontrollen, mens de palestinske selv-
styremyndighetene har den sivile. Landsbyen 
har vært under israelsk okkupasjon siden seks-
dagerskrigen i 1967.

Dette byr på problemer for de rundt 1000 
innbyggerne. Dagens demonstrasjon finner 
sted ved en militær veisperre som er satt opp 
mellom Al Jaba’a og byen Surif, som i dag er 
det nærmeste stedet Al Jaba’as innbyggerne 
kan oppsøke lege og handle. Grunnet den mili-
tære veisperren må innbyggerne ta en betyde-
lig omvei for å nå byen. En taxitur fra Al Jaba’a 
til Surif koster omlag 200 norske kroner. 

Ser folk en metode som 
virker, så går de for den.

Pardans. Demonstrantene tar fram en spade 
og begynner å grave i den massive jordhaugen. 
De planter det medbrakte oliventreet. Noen 
poserer for den frammøtte pressen. 

Demonstrantene begynner å bevege seg. Det 
samme gjør soldatene – først til den ene siden, 
så til den andre. De blir stående slik, i en slags 
halvaggressiv pardans, før alle begynner å gå 
mot venstre. Slik fortsetter det en liten stund, 
før noen av demonstrantene klatrer opp på 
toppen av et lite uthus. «I dag har vi markert 
at vi ikke aksepterer denne ulovlige okkupasjo-
nen. Vi har vært her før, og vi kommer tilbake.» 
Demonstrasjonen er over. 

Dessverre går det ikke like greit hver gang. 
Siden 2006 har Hassan sittet i fengsel mer 
enn ti ganger som følge av sin ikkevoldelige 
motstand. Flere ganger har familien også blitt 
oppsøkt midt på natten av maskerte soldater. 

«De første gangene jeg ble fengslet, forsto 
verken soldater eller politi hva jeg mente når 
jeg snakket om ikkevold. Men etter å ha for-
klart det gang på gang over flere år, har vi på 

en måte opparbeidet en gjensidig respekt. De 
vet hvem jeg er. Når det kommer til ikkevolde-
lig motstand, må man være kreativ. Det gjelder 
å finne måter å overraske på,» sier Hassan. 

Da den palestinske ikkevoldsforkjemperen 
Ayad Morrar besøkte Norge i fjor høst, påpek-
te han at kamp i Palestina ikke er et mål i seg 
selv, men et verktøy for å få frihet. Ser folk en 
metode som virker, så går de for den. Ifølge 
Morrar er ikkevoldelig motstand det eneste 
som virker.

For Hassan og familien har ikkevoldelige 
reaksjoner mot okkupasjonen blitt en rutine i 
dagliglivet. Hver fredag finner de nye måter å 
markere sin motstand på. Hver fredag møtes 
de av soldater, kledd i grønt, med store våpen. 
For ikkevoldsforkjemperne på Vestbredden er 
det blitt et mål å hindre soldatene i å bruke 
disse våpnene.

– Ikkevold det  
eneste som fungerer M

os
ke

en
 i 

A
l J

ab
a`

 b
le

 p
åf

ør
t b

et
yd

el
ig

e 
sk

ad
er

 e
tt

er
 b

ra
nn

en
. F

O
T

O
: M

IN
A

 O
LS

SO
N

Demonstranter har samlet seg i veibanen. Foto: Carima Tirillsdottir Heinesen
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De gjør norsk  
sjøfart mer miljøvennlig
I Norge tas det i bruk 
banebrytende teknologi for 
å gjøre norsk sjøfart mer 
miljøvennlig. Skip drives av 
flytende naturgass. Snart kan 
de få elektriske motorer. Men 
vinddrevne containerskip kan 
la vente på seg, skal vi tro 
Rederiforbundet.

AV KIM BREDESEN

4. februar la regjeringen kortene på bordet 
når det gjelder hvor store klimakutt den er 
villig til å forplikte seg til. Den valgte å følge 
samme kurs som EU, som har som målsetting 
et CO2-kutt på 40 prosent, sammenliknet med 
utslipp fra 1990. For å oppnå et slikt mål, vil 
en viss kuttandel foretas innenfor Norges 
grenser. Regjeringen legger dessuten vekt på at 
utslipp fra sektorer basert utenfor fastlandet, 
og miljøvennlig skipsfart, fangst og lagring er 
områder som skal prioriteres. 

Utenfor fastlandet er det i olje- og 
gassektoren man finner de klarest høyeste 
CO2-utslippene, som var på 13,8 prosent i 2013. 
Men også sjøfart forårsaker betydelige utslipp. 
Utenriks sjøfart i Norge i 2013 forårsaket CO2-
utslipp på 8,8 prosent. Men denne sektoren har 
også redusert utslippene, sammenliknet med 
1990-tallet, med 35 3 prosent. CO2-utslipp i 
innenriks skipsfart har ikke fulgt utviklingen til 
utenriksflåten, og økte med omtrent 11 prosent 
fra 1990 til 2013. For fiskefartøy i samme 
periode økte utslippene med tre prosent. 

Elektrifisert ferge. Hva blir ellers gjort? 
Rederiforbundet anbefaler tiltak som land-
strømanlegg i norske havner, flåtefornyelse og 
økt bruk av flytende naturgass som drivstoff, 
også kjent som LNG. Sistnevnte tas i bruk for å 
erstatte halvraffinert tungolje, også kjent som 
bunkersolje, som inneholder store mengder 
svovel og slaggstoffer. LNG kan innta en viktig 
rolle da EU har innført et direktiv som inne-
bærer at fra og med 1. januar 2015 skal andelen 
svovel i drivstoff på skip i Den engelske kanal, 
Nordsjøen og Østersjøen være på maksimalt 
0,1 prosent. Dette er strekninger som definert 
som kontrollområder for utslipp (Emission 
Controle Areas, forkortet til ECA). 

I dag går allerede flere norskeide skip på 
flytende naturgass. Men et annet område som 
skipsfart potensielt kan gjøres mer miljøvennlig 
på, er elektrifisering av skipsmotorer. Det er 
stadig bevegelse i forskningen på feltet, noe 
som var tydelig på Zerokonferansen i oktober 
i fjor. Næringslivets klimapris ble der delt ut for 
første gang. Den gikk til ZeroCat, verdens første 
nullutslipps bil- og passasjerferge. Fergen har 
et katamaranskrog, og er 180 meter lang og 
20 meter bred. Den kan frakte 120 biler og 

360 passasjerer, og er beregnet å ha 34 anløp 
hver dag. Hurtigladningsstasjoner på land 
fyller opp batterier i de ti minuttene fergen 
ligger til kai. En elektrisk ferge bruker rundt to 
millioner kWh på et år, mens en ferge som går 
på diesel forbruker én million liter. Omlegging 
til elektrisitet reduserer utgifter knyttet til 
motorframdrift med 80 prosent. Fergen er et 
resultat av et samarbeid mellom Fjellstrand 
verft, selskapet Norled, Statens Vegvesen og 
Siemens. Ferjen trafikkerer Lavik–Oppedal på 
E39 fra og med januar i år. Prosjektet ble tildelt 
prisen «Årets skip» ved varemessen SMM i 
Hamburg i september i fjor.

Hybridskip. Tor Christian Sletner, 
seksjonsleder for miljø i Rederiforbundet, 
har tro på  innovasjonskraften som ligger i 
prosjekter som ZeroCat, og at det er et skritt i 
retning av en mer miljøvennlig skipsfart. Han 
mener kysttrafikken vil bli en viktig arena for 
denne utviklingen: «Der har kombinasjonen 
av LNG og batterier en lovende framtid. 
Elektrifisering av fartøy er en anvendelig 
teknologi over korte distanser, men batterier 
kan være et godt supplement i forbindelse 
med hybridløsninger når man driver et skip 
på LNG over lengre avstander,» konstaterer 
han. Hybridløsninger på skip er ifølge Sletner 
ikke ulik den vi finner i personbiler i dag: 
«Batterier kan ikke med dagens teknologi 
erstatte motorer som brukes til framdrift 
over lengre distanser. Men batterier kan 
supplere med kraft ved operasjoner i 
havner og i tettbefolkede, bynære områder 
hvor luftforurensing er et problem. Her kan 
man redusere motorkraften som drives på 
forurensende bunkersolje og erstatte den med 
miljøvennlig batterikraft,» forteller Sletner. 
Ifølge Rederiforbundet kan hybridskip bidra 
til å løfte deler av godstransporten vekk fra 
norske veier og over på sjøen. Forbundet 
anslår at bare ett slikt skip i nærskipsfart kan 
erstatte mellom 200 og 400 trailere.

Edmund Tolo, salgs- og 
markedsføringsansvarlig i Norled, er enig 
med Sletner i at potensialet for elektrifisering 
kan utvides hvis en tar hybridmotorer i 
betraktning: «For andre fartøystyper som har 
lange seilingslengder eller stort maskineri, 
vil andre løsninger bli dominerende – gjerne 
hybride elektriske løsninger. Fartøy drevet 
100 prosent fra det elektriske landbaserte 
nettet begrenser seg selvsagt til de fartøy 
som har de korteste seilingsrutene og de 
minste maskineriene, og her er det fergene 
som er det opplagte valget,» sier han Men 
dette gjelder ruter som er klart definert på 
forhånd. I en del tilfeller mener Tolo også at 
hurtigbåter kan drives med batterier ladet fra 
land. «Imidlertid vil hybride løsninger med 
LNG eller hydrogenbrenselceller i kombinasjon 
med batterier være gode løsninger for en del 
andre fartøyer,» uttaler Tolo. 

Vinddrevne skip. Selskapet Lade er en annen 
aktør som har fått oppmerksomhet for en 
ny og radikal miljøteknologisk løsning for 

norsk skipsfart. Selskapet har blant annet fått 
omtale i BBC og Die Welt for å ha utviklet et 
skipsdesign for delvis LNG-drevne skip, som 
de mener kan oppnå drivstoffbesparelser på 60 
prosent, redusere CO2-utslipp med 80 prosent, 
NO2-utslipp med 90 prosent og svovel (SO2) 
med 100 prosent. Skipsdesignet, som er kalt 
«Vindskip», har symmetrisk vingeprofil på 
skroget. Denne gjør at skipet utnytter vinden 
som oppstår ved kontakt på skrogoverflaten til 
å skape en aerodynamisk løft som gir trekkraft 
i skipets fartsretning. Konseptet innebærer at 
en egen motor, drevet på flytende naturgass, 
først vil få skipet opp i en ønsket fart. 
Deretter suppleres trekkraften med vindkraft. 
Skipet blir også utstyrt med datamaskiner 
som utregner beste rute etter tilgjengelige 
meteorologiske data, både med utgangspunkt 
i ankomsttid og økonomiske hensyn. Rederiet 
Wilh. Wilhelmsen er en samarbeidspartner 
for Lade som for tiden utvikler et eget 
spesialdesign for skip som frakter biler og 
lastebiler. Vindskipdesignet vil også kunne 
tilpasses container- og passasjerskip.

Skeptisk. Sletner stiller seg imidlertid 
skeptisk til om rederiene vil kunne kaste seg 
rundt og endre skipsutforming i tråd med 
vindskipkonseptet, i hvert fall i løpet av de 
nærmeste årene: «I den grad vind eller sol kan 
bidra, er det interessant. Men slike prosjekter 
må være gjennomførbare, og teknologien må 
være såpass velprøvd at den kan gå inn i et 
ordinært driftsmønster. Batterier og LNG er 
en mye mer moden teknologi, og adskillig mer 
gjennomførbart enn vindkraft. Vindkraft er 
veldig interessant, men konseptet er umodent 
og det er få alternativer ute på markedet,» 
konkluderer Sletner. 

Oppfinneren bak Vindskipet, Terje Lade, 
er ikke enig med Sletner i at vindkraft ikke 
vil kunne utgjøre et stort grønt løft for norsk 
skipsfart. Han påpeker at internasjonal 
skipsfart kan bli tvunget til å ta fundamentalt 
nye grep i de neste tiårene. Hovedgrunnen er 

ifølge Lade at Den internasjonale konvensjonen 
til forhindring av marin forurensning fra skip 
(MARPOL), har satt som mål å redusere 
CO2-utslippene med 20 prosent innen 2020. I 
tillegg vil svovelinnholdet i drivstoff, som nå 
er på 3,5 prosent utenfor ECA-området, bli 
redusert til 0,5 prosent fra 1. januar 2020, med 
potensiell utsettelsesfrist til 2025. «Det som 
vil gi det store utslaget til fordel for vindskip 
fra 2020 og utover, er at en kan møte alle 
nåværende og kommende miljøkrav. Dette 
kan ikke dagens skip. Betydningen dette vil 
få for bunkersutgiftene synes å være sterkt 
undervurdert av rederlagene. Det er dette som 
er framtiden,» sier Lade.

Kysten som laboratorium. Norges 
rederiforbund har et ønske om at norsk 
miljøvennlig skipsteknologi blir så 

framtidsrettet og «grønn» at andre land 
ønsker å ta den i bruk. Tor Christian Sletner 
har visjoner som kan bidra globalt, og da 
igjen komme oss til gode lokalt: «La oss 
bruke norskekysten som inkubator og 
utviklingslaboratorum for miljøvennlige 
skip og moderne logistikkløsninger som 
på sikt kan eksporteres ut av landet,» sier 
han. Sletner oppfordrer den norske staten 
til å støtte opp under breddeforskning på 
batterier, LNG-motorer og andre alternative 
teknologiløsninger: «Det norske maritime 
clusteret må jobbe sammen. For at noen skal 
lykkes, vil andre mislykkes, og vi må ha råd 
til å mislykkes med enkeltinitiativer for å få 
dette til. Her vil den norske stat kunne være 
en garantist, slik at dyktige fagmiljøer kan få 
arbeidsro og utvikle teknologi for framtiden.» 
avslutter han.

Rederiforbundet og 
Norled ønsker at staten og 
fylkeskommunene stiller 
krav til at det etableres flere 
fergestrekninger med elektrisk 
drevne ferger.

AV KIM BREDESEN

Hvis staten og fylkeskommunene stiller krav, 
mener Rederiforbundet at det i de nærmeste 
årene vil være mulig å få flere elektriske 
ferger over hele Norge. Tor Christian Sletner 
viser hvordan: «Ta for eksempel den mest 
trafikkerte fergestrekningen, Moss–Horten. 
Der vil det være mulig for staten, vegvesenet 

og fylkeskommunen å stille krav om nullutslipp, 
noe som trolig vil føre til ny teknologisk 
utvikling og kanskje batteridrevne ferger på 
strekningen,» sier han. Sletner oppfordrer 
staten til å bruke sin makt som storinnkjøper 
av tjenester, også når det deles ut konsesjoner 
til fergedrift. «Det vil selvfølgelig koste noe mer. 
Men her må staten se sin rolle og etterspørre 
disse nullutslippstjenestene på vegne av 
fellesskapet,» sier Sletner. Edmund Tolo fra 
Norled er enig i at staten bør innta en sterkere 
rolle for å skape en grønnere omlegging av 
norsk skipsfart: «For ferger bør en kunne stille 
makt bak nullutslippskrav slik det er gitt fra 
Stortingets innstilling til budsjettet. Med et 
krav menes det ikke at miljø kun skal begrenses 
til å bety 15 prosent. Dersom noe er 16 prosent 
billigere kan en da i prinsippet forurense så 
mye en vil,» uttaler Tolo, som etterlyser mer 
handling fra norske politikere for å framskaffe 
flere nullutslippsfartøy.

– Staten må se sin rolle

EL-FERGEN ZEROCATTM120 DRIVES AV BATTERIER, OG GÅR MELLOM LARVIK OG OPPEDAL.

Bogotá: Fredsmarsj og 
minesamarbeid
Norge skal delta på et historisk mineryddings-
samarbeid i Colombia. Som en del av freds-
forhandlingene mellom geriljaen FARC og 
colombianske myndigheter på Cuba, er det 
nå blitt enighet om et historisk mineryddings-
samarbeid. Soldater fra både regjeringshæren 
og FARC-geriljaen skal samarbeide om mine-
rydding i landet, som regnes for å være et av 
de tettest minelagte i verden etter over 50 års 
konflikt.

Mer en 11 000 mennesker er blitt skadet 
eller drept av miner siden 2000. Avtalen om 
minerydding ble offentligjort i Havana, Cuba 
lørdag. «Jeg vil gratulere forhandlingslaget og 
anerkjenne det FARC nå gjør, fordi dette er et 
skritt på veien mot vårt felles mål om fred i 
Colombia,» sa president Juan Manuel Santos 
lørdag. Fredsforhandlingene vil gjenopptas 17. 
mars i Havana. Presidenten har tidligere sagt 
at målet er en full fredsavtale innen utgangen 
av 2015.

Men samtidig som tusenvis av colombianere 
deltok i en tverrpolitisk fredsmarsj i over femti 
byer, deriblant Cali, Medellín, Barranquilla, 
Bucaramanga, Pereira og Bogotá, kommer det 
igjen nyheter om økte tilfeller av vold i havne-
byen Buenaventura. Her har gjenger tilknyttet 
tidligere høyreorienterte paramilitære miljø-
er og narkotikasmuglere stått bak en volds-
spiral. En ny rapport fra Human Right Watch 
viser at forsvinninger, drap og tortur fortsatt 
truer byen til tross for økt innsats fra Santos-
regjeringen for å stoppe volden. Byen, med vel 
en halv million innbyggere, regnes som en av 
Colombias fattigste. Ifølge New York Times har 
nærmere 7000 mennesker flyktet fra volden til 
andre steder i Colombia det siste året.

Det er Norsk Folkehjelp som skal delta i 
mineryddingsarbeidet.

 TTN
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Ved å forby PKK i over 21 år har titusener av kurdere blitt fratatt sine demokratiske rettigheter. Begrenset ytrings- og pressefrihet og forsamlings- og organisasjonsfrihet hindrer fredsprosessen. «Montecruz Foto» Dato: 21. januar 2015.

Sør-Sudan: 
Bebreider 
Norge for 
borgerkrig
Kritikken mot Norge og andre vestlige støtte-
spillere fra den uavhengige granskningskommi-
sjonen går ikke upåaktet hen i Sør-Sudan. «Den 
afrikanske union bebreider USA, Storbritannia 
og Norge for borgerkrigen i Sør-Sudan,» melder 
avisa Bor Globe 6. mars. Avisa, som utgis i Bor-
regionen i Sør-Sudan, skriver at «ved å støtte 
Sør-Sudans løsrivelseskamp fra Sudan, la USA, 
Storbritannia og Norge betingelsene til rette 
for en borgerkrig som brøt ut i verdens yngste 
land i 2013.» Avisa refererer til utenriksminis-
ter Børge Brende, som tidligere har oppfordret 
Den afrikanske union til å offentliggjøre rap-
porten. «I think that the investigation that the 
African Union has started and the commissi-
on’s position, it needs to be made public,» site-
res Brende. Kravet om offentliggjøring støttes 
også av Washington og London, melder avisa. 

Makedonia: 
Nobels 
Fredspris
Det får stor oppmerksomhet ute i verden 
at Nobelkomiteens leder avsettes, og avisa 
Macedonia Online er blant dem som i en 
artikkel 4. mars forklarer degraderingen av 
Thorbjørn Jagland med avgjørelsen om å gi 
Nobels Fredspris til Barack Obama i 2009. 
Indiske Hindustan Times skriver samme dag 
at det er første gang i prisens 114 år lange 
historie at komiteens leder blir degradert. 
Internasjonal presse nevner også tildelingen til 
den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo og til EU 
som kontroversielle. «Nobels Fredspris tapte 
anseelse under Jagland», skriver South China 
Morning Post 6. mars. «Nobels Fredspris har 
alltid vært kontroversiel, men sjelden har dens 
troverdighet blitt trukket i tvil slik det skjedde 
under Jagland,» skriver journalisten Alex Bo i 
en kommentarartikkel.

http://www.hindustantimes.com/world-news/
nobel-peace-prize-chairman-demoted-first-time-
in-114-year-history/article1-1322957.aspx 
http://macedoniaonline.eu/content/
view/27056/55/ 
http://www.scmp.com/comment/insight-opini-
on/article/1730429/nobel-peace-prize-was-tar-
nished-under-jaglands-reign

Fillipinene: 
Fredsprosessen
Filippinske medier kunne denne uken melde 
at Norge nå vil ta en aktiv rolle i arbeidet 
med å få fredsprosessen i landet tilbake på 
sporet. «Norges ønske er at Filippinene skal 
komme seg over Mamasapano-tragedien og 
stå sammen for å finne en fredelig løsning på 
den væpnende konflikten i Mindanao», meld-
te ABS-CBN News 4. mars. Dette sier Norges 
ambassadør Erik Førner på Filippinene, ifølge 
nettstedet. Regjeringens eget nettsted skriver 
4. mars at norske myndigheter blant annet 
skal bidra aktivt i arbeidet med å avvæpne 
opprørssoldatene i frigjøringsfronten  Moro 
(MILF) gjennom etableringen av et eget organ 
for dette. «Våpnene som MILF leverer inn, vil 
aldri mer bli brukt,» forsikres det i artikkelen. 
Mamasapano-tragedien var en politiaksjon i 
Tukanalipao i Mamapasano i januar i år som 
endte i kraftige sammenstøt med opprørssol-
dater fra blant annet MILF, der rundt 70 perso-
ner mistet livet.

http://www.abs-cbnnews.com/nati-
on/03/04/15/norways-wish-philippines-overco-
me-mamasapano-tragedy 
http://news.pia.gov.ph/article/
view/2131425449442/norway-supports-pea-
ce-process-takes-active-role-in-the-decommissi-
oning-process 
http://gulfnews.com/news/world/philippines/
norway-committed-to-arms-decommissio-
ning-work-1.1466388

 
 
 
Spalten er utarbeidet av Runa Hestmann (Rio 
de Janeiro). tips@nytid.no

Politiske konflikter krever 
politiske løsninger. De igjen 
krever en effektiv dialog 
mellom væpnede grupper 
og regjeringer. Men da 
dukker en ny kamp opp: 
den om definisjonen på 
terrorbegrepet. Den kan 
gjøre krigen konstant. 

AV SJUR PAPAZIAN

Hva er terror? Hvem er terrorist? Definisjonene 
blir gjerne laget av det såkalte verdenssam-
funnet, som stort sett vil si USA, eller andre 
eksterne aktører, som EU. Disse har interesse 
av å stemple – eller ikke stemple – grupperin-
ger i den ene eller andre kategorien. Hvordan 
ble det slik?

Det var ganske lite terror på 1990-tallet. Men 
så kom 9/11. Siden angrepene mot World Trade 
Center har «terrorisme» blitt et sesamord, slik 
begrepet «heks» fungerte under hekseproses-
senes tid. Ordet omfattet til slutt politiske fien-
der. Stadig flere har blitt kritiske til hvordan 
terrorklassifisering av stater og grupper blir 
benyttet politisk. 

Den australske journalisten og filmskaperen 
John Pilger mener at krigen mot terrorisme 
slett ikke eksisterer, men at det tvert om dreier 
seg om «en krig av terror» som primært består 
av statssponset terror. Han hevder at de fleste 
av ofrene for denne terrorismen er muslimer. 

Den 26. februar lanserte PRIO, i sam-
arbeid med Norsk Ressurssenter for 
Fredsbygging (NOREF) og Norwegian Centre 
for Humanitarian Studies (NCHS), rapporten 
Building Peace in Permanent War: Terrorist 
Listing and Conflict Transformation av 
Louise Boon-Kuo, Ben Hayes, Vicki Sentas 
og Gavin Sullivan. Rapporten er publisert 
av International State Crime Initiative (ISCI) 
og det internasjonale forskningsinstituttet 
Transnational Institute (TI). 

Til stede under lanseringen var blant annet 
Véronique Dudouet, leder av Agents of change 
for inclusive conflict transformation program-
me ved Berghof Foundation, og Gavin Sullivan 
ved Universitetet i Amsterdam og en av rap-
portens forfattere.

Rapporten er skrevet med overbevisningen 
om at politiske konflikter krever politiske løs-
ninger, og at inkludering av ikkestatlige væp-
nede grupper er essensielt for konflikttransfor-
masjon mot bærekraftig fred og rettferdighet.

Den representer den første studien som 
forbinder analyser av global kontraterroris-
me med et forsøk på å vurdere hvilken inn-
virkning bruken av lover som kriminaliserer 
«terrororganisasjoner» har på konfliktløsing og 

fredsbygging. Det deskriptive bildet av både 
omfanget og skaden denne klassifiseringen 
gjør for fredsarbeid og -arbeidere er helt nytt 
i fredsforskning. 

Rapporten tar for seg antiterrorlover og 
deres innvirkning på fredsarbeid, samt poten-
sialet for en permanent væpnet konflikt. Den 
tar også for seg de ulike risikostyringsstrategi-
ene som fredsarbeidere har utviklet som svar 
på voksende legal usikkerhet, samt hvordan 
terrorklassifisering ekskluderer det sivile sam-
funnet fra fredsprosessen.

Merkelappen «terroristorganisasjon» har i 
etterkant av angrepet den 11. september blitt 
benyttet stadig flittigere, noe som ifølge rap-
porten ikke har vært uproblematisk. Dette ikke 
minst på grunn av at den ene parts frigjørings-
helter kan være den andre parts terrorister, 
og omvendt.

Hva er terrorisme? Å svare på dette spørs-
målet er politikk. Aktører har interesse av 
å definere terrorisme på sin egen måte. 
Fenomenet er preget av gråsoner som flyter 
over i andre former for vold og ødeleggelse.

«Verdenssamfunnet» bestemmer hva som 
er terrorisme og ikke. Mens den globale 
krigen mot terror fortsetter, puster en ny 
fiende liv i en legal politisk og militær kam-
panje som de fleste tenkte eller håpet ville 
bli midlertidig og eksepsjonell. Den vil gjøre 
krigen permanent: Mens bombene faller mot 
ISIL og Syria har en rekke nye individer og 
grupper blitt betegnet av FNs sikkerhetsråd 
som assosiert med Al- Qaida. Samtidig har 
kontraterrorisme gått over til å dreie seg om 
å hindre «fremmedkrigere» i å slutte seg til 
ISIS og å stanse radikalisering, rekruttering 
og ekstremisme.

Fred og ikkevoldelige løsninger får en dår-
lig prognose, ikke bare fordi krigen mot terror 
produserer fiender som det ikke kan forhand-
les med, men også fordi det legale og politiske 
rammeverket krigen har skapt har transfor-
mert måten politisk vold og væpnet konflikt 
blir forstått og behandlet på.

Denne transformasjonen har en kjerne. Den 
består av regjeringers frihet til å definere «ter-
ror» bredt. Dette har gitt mange terroristbe-
tegnelser. 

Langvarige væpnede konflikter mellom sta-
ter og ikkestatsaktører er blitt til innenrikskri-
ger mot terror. Dette undergraver de prinsip-
pene innen internasjonal lov som styrer den 
legitime bruken av vold. Samtidig har kontra-
terrorisme blitt brukt av autoritære regimer til 
å systematisere statsvold, og som et påskudd 
til å undertrykke opposisjon. 

Nasjonale og internasjonale svartelistings-
regimer ble angivelig introdusert som legale 
instrumenter for å forhindre ekstremister i å 
utføre terroristangrep, og heller gi insentiver 
til avradikalisering gjennom adferdsendring. 
Building peace-rapporten framhever deri-
mot at slike regimer forverrer konflikter med 
statsundertrykkelse av ubevæpnede dissiden-
ter og dermed fører til radikalisering. 

Kontraterrorisme har mange negative virk-
ninger. Den går gjerne ut over aktører som 

ikke er blant de målrettede enhetene, samt på 
tredjeparter som hjelpeorganisasjoner og dias-
poraorganisasjoner. Dette er forsøkt kritisert, 
men vi har fram til nå manglet bevis. 

Rapporten hevder at klassifiseringen plasse-
rer fredsbygging i frontlinjen når det kommer 
til nåværende sikkerhetspraksis. Den påvirker 
også hvilke typer fredsbygging det er mulig å 
utføre. Rapporten viser vanskelige utfordrin-
ger for fredsbyggere, og utforsker noe av det 
vanskelige og komplekse når det kommer til å 
bygge fred i en tid med permanent krig.    

Den viser på glimrende vis hvordan kontra-
terrorisme og terrorklassifisering slår nega-
tivt ut for den delen av grasrota som ønsker 
å samarbeide for fredsløsninger. Dette gjelder 
for eksempel NGOs [non-governmental orga-
nizations, red.anm.] eller humanitært arbeid. 
samt fredsarbeidere som støtter politisk dialog 
mellom væpnede grupper og nasjonale regje-
ringer gjelder også brobyggere som arbeider 
for forsoning mellom de ulike partene innen 
konfliktfylte samfunn.

Det er gått 14 år siden 11. september. Krigen 
mot terror fortsetter. Building peace … gir oss 
empiriske data på hvordan kontraterrorisme 
virker inn på arbeidet til lokale og internasjo-
nale fredsarbeidere. Den kombinerer legale og 
politiske analyser med grundige casestudier 
hentet fra vitneutsagn fra ulike aktører enga-
sjert i fredsbygging.

Medforfatter Gavin Sullivan sier at det har 
vært veldig lite forskning på forholdet mellom 
terrorismeklassifisering og fredsbyggings-
prosesser. «Det er det dette gapet forsknings-
prosjektet vårt har forsøkt å adressere. Hva 
betyr et terroriststempel når det kommer til 
fredsbygging? Hva gjør det med eksisterende 
væpnede konflikter?» sier han.  

«Å klassifisere terror får væpnede grupper 
til forhandlingsbordet, hevder de fleste stater 
og sikkerhetsoffiserer vi har snakket med. Men 
ingen har kunnet forklare hvor dette har vært 
tilfelle eller gitt noen bevis for at det fungerer,» 
sier Sullivan. 

«Terroristklassifisering har stor innflytel-
se på formen på konflikten, muligheten for 
en løsning og fredsarbeid både nasjonalt og 
internasjonalt,» sier Véronique Dudouet. «Å 
kriminalisere uvæpnede politiske og sosiale 
bevegelser ved å assosiere dem med svar-
telistede organisasjoner har alvorlige kon-
sekvenser for en fredelig løsning av konflik-
ter,» fortsetter hun. «Svartelisting har dårlig 
effekt gjennom å gjøre ubevæpnede aktivister 
og deres samfunn til terrorister. Dette sten-
ger veien for legale og ikkevoldelige måter 
å uttrykke politiske krav på,» sier Dudouet. 
«Dialog mellom partene er den eneste måten 
å løse en dyptgripende konflikt på, og fjerne 
kilder til usikkerhet som ligger i hjertet av 
voldelige intrastatskonflikter,» hevder hun, 
og fortsetter: «Ikkestatlige væpnede grupper 
er et hovedelement i konflikter, og å støtte en 
effektiv dialog mellom disse og regjeringsre-
presentanter er essensielt i enhver konflikt-
løsningsstrategi.»

«Effektiv dialog, eller ditto forhandlinger, 

betyr å bli fulgt opp med kapasitetsbygging 
for hver part separat. Dette gjelder særlig den 
svake parten, slik at den skal kunne komme til 
bordet med en genuin forpliktelse, og mulig-
heten til formulere samstemte og realistiske 
forslag. Slik kan de bli klare til å gi det som er 
nødvendig for å kunne oppnå en vinn–vinn-løs-
ning som kan føre til bærekraftig fred,» sier 
Dudouet, og legger til: «Både lokale og inter-
nasjonale fredsarbeidere er viktige både for å 
skape plasser for flerpartsinteraksjon og gjøre 
partene klare før forhandlinger. Partene må for-
beredes på de store utfordringene som venter 
med hensyn til kommende reformer og sosial 
forsoning,» sier hun.

Som eksempler på organisasjoner som har 
fått stempelet terrorgruppe, nevner rapporten 
blant annet Hamas i Gaza, Kurdistan Workers› 
Party (PKK) i Tyrkia og Al-Shabaab i Somalia. 

Hva har terroristklassifiseringen av PKK 
hatt å si for fredsprosessen og det kurdiske 
sivilsamfunnet? Sullivan hevder at de politis-
ke muligheter kurderne hadde til å arbeide for 
selvbestemmelse effektivt er blitt kriminali-
sert av terrorlovgivningen, en lovgivning som 
er blitt legitimert av EU: «Mellom 2009 og 2013 
ble 40 000 mennesker dømt for ikkevoldelig 
terrorisme. Dette inkluderte å bli assosiert 
med eller ha hjulpet en terroristorganisasjon. 
Operasjonene mot Group of Communities in 
Kurdistan (KCK) ble rettet mot alle typer 
samfunnsaktører, inkludert menneskerettig-
hetsadvokater, fagforeninger, borgermestere, 
politikere, journalister og aktivister,» forteller 
han. 

«Disse aksjonene kom på et tidspunkt da 
PKK og kurdiske sivilsamfunnsgrupper hadde 
eksperimentert med ulike former for selvor-
ganisering, inkludert nettverk av folkeforsam-
linger, på landsbygda og på kommunenivå,» 
legger han til. 

«Lokale regjeringer engasjert i operasjoner 
mot væpnede grupper har hatt nytte av terror-
klassifiseringene til USA og EU for å framtvin-
ge unntakslovgivning og ekstraordinære tiltak. 
Dette har ført til en økt sikkerhetstrussel mot 
grasrotaktører eller NGO-er involvert i fredsar-
beid,» sier Dudouet.

Hun legger til at «flere innsidemeklere har 
blitt arrestert og fengslet for å ha engasjert seg 
i illegale aktiviteter gjennom å ha møttes med 
svartelistede organisasjoner.»       

«Det er en veletablert sannhet blant eksper-
ter på sanksjonsregimer at en negativ betingel-
se bare kan være effektiv hvis den er knyttet 
opp til en positiv betingelse; fordømmelse 
kan bare bli benyttet som «kjepp» hvis den 
blir fulgt av en troverdig gulrot,´» sier Dudouet.     

«En av hovedutfordringene for videre 
fredsarbeid er å vise hvordan denne proses-
sen tar form. Vi må også tenke og debattere 
langt åpnere hvordan man kan konfrontere 
behovet for sikkerhet,» sier Sullivan. «Dette 
ettersom fredsarbeidernes sikkerhet blir 
enda mer fastlåst og vanskelig å reversere 
hvis den fortsetter å bli immun for utfordrin-
ger fra dem som blir truffet av den,» avslutter 
han. 

Krigen har satt seg fast.  
Men vi skal skape fred. Hvordan?

Madrid: Ny politisk 
virkelighet
Mandag begynner det store valgåret i Spania, 
med lokalvalg i regionen Andalucía helt sør på 
den iberiske halvøya. Deretter blir det ulike 
lokalvalg i mai, før nasjonale valg skal avholdes 
i september. Denne ukas siste meningsmåling 
fra Metroscopia og El País viser et jevnt løp 
mellom fire ulike partier. De to gamle hoved-
partiene i Spania, Partido Popular (PP) og 
Sosialistpartiet (PSOE), får henholdsvis 18,6 
og 20,2 prosent av stemmene.

Størst blir den nye dominerende kraften i 
spansk politikk Podemos, med 22,5 prosent 
oppslutning, mens det fjerde partiet, det hur-
tigvoksende sosialliberale partiet Ciudadanos, 
får 18,4 prosent. Ciudadanos er et tverrpoli-
tisk, sentrumsorientert borgerparti som ble 
stiftet i 2005.

Den nye politiske virkeligheten har fått 
spanske valgforskere til å spå alle mulige 
regjeringskonstellasjoner etter valget, til og 
med mellom de gamle fiendene PP og PSOE. 
Det knyttes derfor stor spenning til Andalucía-
valget 22. mars, som regnes som en prøvestein. 
I meningsmålinger sier rekordmange spanjoler, 
74,6 prosent, at de ønsker å stemme ved det 
spanske valget. De fleste av disse ønsker også 
at det største partiet skal styre alene, ikke i 
koalisjon, men heller manøvrere fra sak til sak.

 TTN 

Bagdad: Minoriteter på 
flukt
Henrettelser, voldtekt, tvungen konverte-
ring, seksuelt slaveri og barnebortføringer er 
noen av grusomhetene minoriteter blir utsatt 
for i de ISIS-kontrollerte områdene av Irak. I 
tillegg ødelegges religiøse steder og bygnin-
ger. Organisasjonen Minority Rights Group 
International (MRGI) i Londons nyeste rap-
port Between the Millstones: The State of Iraq’s 
Minorities Since the Fall of Mosul fra Irak viser 
en grufull virkelighet for landets minoriteter.

Det er spesielt kristne, turkmenere, jesidi-
er, shabakere og kakaiere som angripes, ifølge 
MRGI. Mer enn to millioner mennesker er dre-
vet på flukt. Flyktningene lever under elendige 
humanitære forhold og mangler vann, mat og 
tilgang til helsetjenester. Deres eneste mulig-
het ser ut til å være ytterligere flukt ut fra Irak.

MRGI skriver derfor i rapporten: «For at 
disse gruppene skal ha en framtid i landet, må 
irakiske og kurdiske myndigheter, det inter-
nasjonale samfunnet og andre interessenter 
arbeide sammen. Ikke bare for å sørge for grup-
penes sikkerhet, men også gjennom omfatten-
de juridiske og sosiale reformer få en slutt på 
den langvarige marginaliseringen, og forhindre 
ytterligere overgrep.»

 TTN



6  | NR. 9 | 11–17. MARS 2015 NY TID – UKENTLIG INTERNASJONAL ORIENTERING

AKTUELT

– Hva overvåkning gjør med folk i dag er et 
forbausende lite belyst tema, sier Joakim 
Hammerlin. Filosofen og forfatteren bak 
Terror og demokrati og Terrorindustrien 
snakker om akademia så vel som den 
offentlige diskursen, og nevner stadig den 
utstrakte digitale overvåkningen: «Realiteten 
er at den reiser fundamentale spørsmål knyt-
tet til mennesket som individ,» sier han. 
Foucaults panoptikon-allegori er at naturlig 
utgangspunkt for å forstå problemstillingen. 
Panoptikon, som betyr «å se alt», er et arki-
tektonisk designkonsept for fengsler (opp-
funnet av Jeremy Bentham i 1719); et tårn 
omgitt av fengselsceller, slik at den innsatte 
hele tiden kan bli sett av, men ikke selv se, 
fangevokterne. Denne byggmessige løsnin-
gen har i ulik grad og forstand vært utbredt 
verden over – også i skoler og på arbeids-
plasser – fram til i dag. Oslo fengsel er et 
eksempel på panoptiskinspirert arkitektur i 
klassisk forstand.

Utbredelsen skyldes, ifølge Foucault, 
ganske enkelt at den skaper «disiplin». Den 
påvirker altså psyken i en grad som gir mål-
bar og ønsket effekt. Foucault argumenterer 
videre for at panoptisisme «må oppfattes 
som en allmenn modell av myndighetenes 
forhold til menneskenes daglige liv.»

Hit, og mye lenger. Google ser våre søk. 
Facebook ser hva vi «liker», teleselskapene 
ser hvem vi ringer, Amazon og Netflix ser 
hvilke bøker og filmer vi kjøper. Sistnevnte 
ser til og med når vi trykker på pause eller 
spoler tilbake. Nå produseres smart-tv-er 
med kameraer som bokstavelig talt kan se 
rett inn i stuene våre. Helseduppeditter som 
kontinuerlig måler og sender av gårde hjer-
te- og søvnrytme brer om seg. På toppen av 
det hele har Snowden-avsløringene lært oss 
at statlige og halvstatlige etterretningstje-
nester har et slags overordnet oppsyn med 
alt dette og mer til dersom de ønsker det.

Vi, på vår side, får lite eller ingen infor-
masjon om i hvilken grad eller hvordan all 
denne kunnskapen om oss faktisk brukes. De 
ser oss, men vi ser ikke dem. Altså, vi lever 
nokså bokstavelig i en gigantisk panoptisk 
maskin.

– Google vet mer om oss enn våre aller 
nærmeste. Og de fleste av oss har ikke 
engang begynt å ta innover oss, verken 
intellektuelt eller emosjonelt, hva dette 
innebærer. Men for å ta et enkelt illustreren-
de eksempel: Du treffer en for deg ukjent 
person, snakker litt om deg selv, forsø-
ker kanskje å vise deg fra din beste side. 
Vedkommende kan etterpå gå på nett og 
raskt danne seg et bilde av deg som går mye 
lenger og dypere enn det du i utgangspunk-
tet ønsket å dele i en innledende fase av et 
bekjentskap, sier Hammerlin.

Dette heter å miste muligheten til å forval-
te egen identitetskapital:

– Det å føle at man kan forvalte denne slik 
man selv ønsker, er et fundamentalt aspekt 
ved det å være menneske. Mange som er 
opptatt av privatliv og rettighetsbegrunnel-
se vil si at det sorterer under menneskeret-
tighetene, og ikke borgerrettighetene som 
dagens overvåkningsdiskusjon stort sett 

henviser til, mener han.

Big Brother. Ironien i at et av verdens mest 
populære tv-program de siste 15 årene tar 
navn fra diktatoren i Orwells 1984, over-
gås bare av at folk gladelig står i kø for få 
sjansen til å være med. Vi blir kontinuerlig 
overvåket og erkjenner at det finnes viktige 
prinsipielle problemstillinger knyttet til det. 
Men de dystopiske framstidsscenariene vi 
er blitt presentert for opp gjennom årene – 
der tankepolitiet plutselig står på døra, og 
vips forsvinner man i en flyvende politibil 
med kurs mot hjernevasksentralen – virker 
fortsatt like virkelighetsfjerne som de dater-
te sci-fi-kostymene vi gjerne forbinder dem 
med; en form for kitsch vi kan le litt av – i 
hvert fall sett fra et noenlunde velfungeren-
de moderne demokrati.

Og skal vi være helt ærlige: Dersom man 
er en alminnelig, noenlunde lovlydig borger, 
koker ikke konsekvensene av det fryktede 
«overvåkningssamfunnet» vi har hørt så mye 
snakk om, og de «komplekse» algoritmene 
som brukes for å behandle vår brukerdata, 
ned ned til noe så banalt som at en og annen 
reklamebanner spesialtilpasset oss dukker 
opp mens vi surfer på nettet?

Vel, ikke helt. For én side av saken er hvor-
dan masseovervåkning preger oss som bor-
gere, en annen er hva denne hinsides enhver 
historisk sammenlikning omfattende spione-
ringen på våre privatliv faktisk gjør med oss.

Digital identitet. 
– Man ser helt klart økt fokus på hvordan 

man presenterer seg online – og mange, sær-
lig unge, opplever nærmest at man er sin 
digitale identitet, sier Halvdan Haugsbakken 
fra Institutt for sosiologi og statsvitenskap 
ved NTNU. Eksperten på sosiale medier 
er enig i at kontrollen over egen identitet 
er blitt et sentralt tema for livene våre på 
nettet: 

– Ett problem ved dette er selvfølgelig at 
bevisstheten om hvordan man «bør» framstå 
gjerne er noe det tar tid å lære. Ofte skjer det 
i etterpåklokskapens lys, mens nettet «aldri» 
glemmer. Du risikerer altså å ha masse 
«grums» i din digitale historie som forstyr-
rer dette stadig viktigere bildet av deg selv 
som du ønsker å gi, forklarer Haugsbakken. 

For å si det enkelt: Før kunne du drite deg 
ut med langt mindre frykt for varige konse-
kvenser. 

– Og var det virkelig «skandale», kunne 
du skifte miljø eller i verste fall flytte til en 
annen by. Disse mulighetene eksisterer ikke 
lenger på samme måte, mener Haugsbakken.

Chillingeffekten. Kjensgjerningen har ført til 
nye diskusjoner rundt en såkalt «chilling-ef-
fekt» innenfor det digitale domenet. Det er 
at vi sensurerer oss selv av frykt for uante 
framtidige reaksjoner. 

– Noen hevder å se tendenser til at vår 
vilje til demokratisk deltakelse forsvin-
ner som en konsekvens av dette, og fryk-
ter følgene for demokratiet på sikt, sier 
Haugsbakken, og viser at når «det menneske-
lige» knyttet til overvåkning blir diskutert, 
er det i forbindelse med dette fenomenet.

En rekke rapporter, både norske og fra 
internasjonalt hold, advarer mot chilling-ef-
fekten. Europarådets parlamentarikerfor-
samling (PACE) konkluderer i en rapport 
fra i fjor at de omfattende overvåkningstek-
nikkene som eksisterer i dag «truer funda-
mentale menneskerettigheter» som utgjør 
«grunnmurene» i våre demokratier. 

Datatilsynet foretok i sin tid spørreun-
dersøkelser i forbindelse med det planlagte 
datalagringsdirektivet. Et signifikant antall 
svarte at de ville kvie seg for å å ringe for 
eksempel Rustelefonen dersom de visste at 
oppringingen kom til å bli registrert. Det ville 
den blitt dersom Snowden-avsløringen ikke 
hadde satt en i hvert fall midlertidig stopper 
for direktivet.

Skribent- og ytringsfrihetsorganisasjonen 
PENs USA-avdeling advarer om at en høy 
andel av deres forfattermedlemmer sier de 
unngår å drive visse typer research samt å 
fronte visse synspunkt på internett av frykt 
for overvåkning og represalier. Haugsbakken 
var nylig i Silicon Valley og har med seg noen 
observasjoner hjem: 

– Men utover de personlige og eventu-
elt demokratiske implikasjonene, kan chil-
ling-effekten også hevdes å påvirke innova-
sjon. I Silicon Valley forventet jeg å oppleve 
verdens mest innovative datamiljøer, men 
møtte påfallende mye «forsiktighet». Det 
var som om vissheten om at enhver idé 
kunne bli snappet opp av «usynlige» aktø-
rer i cyberspace førte til en slags lammelse, 
forteller han. Psykisk belastning. 

– Når du føler at du blir iakttatt, blir 
du mer selvbevisst. Dette kan igjen skape 
nervøsitet og usikkerhet, mener psykolog 
og redaktør for Webpsykologen.no Sondre 
Risholm Liverød. Hvilke konkrete effekter 
overvåkning kan ha på vår psykiske all-
menntilstand er omdiskutert og lite empirisk 
belagt. Liverød kan likevel trekke noen gene-
relle slutninger, samt stille noen potensielle 
framtidige diagnoser: 

– Hvis selvbevisstheten blir  kronisk, kan 
det forkvakle ditt naturlige forhold til verden 
fordi du slutter å være spontant til stede i 
livet. Psykologisk sett er dette en viktig 
innvending mot «overvåkningssamfunnets» 
potensiale, sier Risholm, som trekker videre 
linjer til psykoterapien og viktigheten av at 
«historien om ens liv» er et stadig tilbakeven-
dende tema. Livsnarrativet endres over tid, 
fordi man forhåpentligvis utvikler seg og ser 
nye perspektiver. 

– Jeg tror på det jeg selv sier hver gang jeg 
forteller om min fortid, selv om skildringen 
endrer seg. Selv om det ikke finnes en ende-
lig sannhet om den. Hvis man tenker seg at 
alt som lagres digitalt bidrar til en følelse av 
at fortiden er statisk, er det god grunn til å 
tro at dette vil kunne ha en psykisk effekt. 
Det kan bli som et Sankt Peters’ bibliotek 
som du når som helst kan bli konfrontert 
med og måtte gjøre rede for, sier Liverød.

Gud ser deg. Det mest problematiske med 
overvåkning mener han er faren for noe som 
nærmest må kunne betegnes som gudfryk-
tighet i overført betydning: 

– I visse svært religiøse hjem vokser 

man opp med en streng, fordømmende og 
altseende gud. For noen er konsekvensen 
undertrykte føleler og impulser som igjen 
kan få store psykiske følger – eksempelvis 
skam og depresjon og/eller en motreaksjon 
som fører til rusmisbruk, sterkt pervertert 
adferd, eller liknende. Det kjenner vi blant 
annet gjennom overgrepsskandalene innen 
den katolske kirke. Kan overvåkning som er 
allestedsnærværende oppleves like sterkt 
som om Guds øyne er på deg hele tiden? 
spør Liverød retorisk.

Det synes i hvert fall filosof Hammerlin 
er et godt bilde. Og skal man først tillegge 
overvåkning bibelske proporsjoner, kan man 
like gjerne peke i retning av den muligens 
mest refererte og gjennomfunderte moralske 
liknelsen av dem alle. Hva om Eva idet hun 
skulle til å gripe eplet plutselig oppdaget at 
et overvåkningskamera var festet til treet? 

– Her er vi ved sakens kjerne. Innen 
moralfilosofien snakker man om friheten 
til å handle galt eller å feile i livet som en 
forutsetning for ens utvikling som moralsk 
vesen. Hvis man så tenker seg at overvåk-
ning kan hindre mennesket i å velge det som 
er galt eller «ondt» til enhver tid, så vil hel-
ler ikke det gode være noe man velger, sier 
Hammerlin. 

Mener han at det gode på et vis opphører 
å eksistere? 

– Ja, man kan si det slik, avslutter 
Hammerlin.

Axel Sandberg er frilans journalist

Overvåking: Fengslede tanker

Total kontroll: Det nedlagte og forlatte Presidio Modelo-fengselet på Cuba er kanskje det nærmeste man kommer det panoptiske konseptet Jeremy Bentham lanserte i 1719. Ingen fengsler er blitt bygget 

nøyaktig etter Benthams spesifikasjoner – men spørsmålet er om den digitale overvåkningen vi utsettes for er ferdigstillelsen av idéen? Foto: Wikimedia Commons 

Canberra: Lei av 
kritikk
FNs konvensjon mot tortur og annen gru-
som, umenneskelig eller nedverdigende 
behandling eller straff ble i 1985 underteg-
net av Australia. Tretti år etter klager lan-
dets statsminister siden 2013, Tony Abbot, 
på en ny rapport som hevder at Australia 
bryter konvensjonen. Bakgrunnen er landets 
behandling av båtflyktninger – enten båte-
ne avvises på vei til Australia eller ved at 
asylsøkerne om bord sendes til leirer på øya 
Manus, Papua Ny-Guinea.

«Jeg tror virkelig australiere er lei av å bli 
satt på plass av FN, spesielt med tanke på 
at vi ved å stoppe båtene har gjort ende på 
dødsfallene til sjøs,» sier Abbot i en uttalelse 
mandag. Ny asylpolitikk var en av lovnadene 
fra Abbot foran valget i 2013. FN-rapportør 
Juan Mendez hevder på sin side at Australia 
ikke har gitt tilstrekkelig human behandling 
av asylsøkerne i mottakelsesleirene. Ved ikke 
å gi tilstrekkelig gode boforhold, tillate inter-
nering av barn og stoppe voldsepisoder ved 
leirene, mener FN at Australia har brutt kon-
vensjonen fra 1985, skriver Deutsche Welle.

Abbot mener på sin side at ved å stoppe 
den farlige båttrafikken har man gjort det 
«mest humanitære, mest anstendige og med-
menneskelige man kan gjøre». Han mener 
derfor at Australia fortjener ros heller enn 
kritikk fra FN. TTN

Snowden-avsløringene 
samt økt bevissthet om 
kommersielle aktører som 
samler enorme mengder data 
om oss, levner liten tvil om at 
overvåkingssamfunnet er en 
realitet. Men hva så?

AV AXEL SANDBERG

ANDRE MENER:

Oslo-avtalens svakheter
Beirut,: «Anbefalingen fra PLO denne uka om å avbry-
te den tjue år gamle sikkerhetskoordineringen med 
Israel, illustrerer dypet av smålighet, desperasjon og 
irrasjonalitet som har fått lov til å definere det ødelagte 
forholdet mellom palestinere og israelere. Det samme 
gjenspeiler den uforsvarlige koloniale mentaliteten til 
dagens høyreekstreme sionistiske lederskap i Israel, 
og synligjør feilen til det nåværende palestinske leder-
skapet, som ikke har vært i stand til å gi en effektiv 
respons.

Avgjørelsen er problematisk fordi den kan få negati-
ve konsekvenser for sikkerheten til både israelere og 
palestinere. Men den er også uunngåelig, sett i lys av de 
alvorlige svakhetene i gjennomføringen av Oslo-avtalen 
fra 1993, som har tjent Israel bedre enn palestinerne.

Palestinerne lever under israelsk okkupasjon eller 
beleiring på Vestbredden og i Gaza, og har, etter 
Madrid-fredskonferansen i 1992, forsøkt uten hell å 
forhandle om frigjøring og statsdannelse med israeler-
ne gjennom nesten eksklusivt amerikansk mekling. De 
fleste av de viktigste elementene i Oslo-avtalen, som 
knyttet an til temaer som handel, økonomi, vann og 
fri flyt av mennesker og varer, er blitt glemt eller stop-
pet. Bare ’sikkerhetssamarbeid’ er blitt opprettholdt, 
men da på en heller farseaktig måte sett fra palestinsk 
perspektiv.»

Kronikk av Rami G. Khouri i The Daily Star 8. mars. Khou-
ri er professor ved Issam Fares Institute for Internasjonal 
politikk ved Det amerikanske universitetet i Beirut.   

Derfor er fuglesang viktig
London, Storbritannia: «Siden stadig flere av oss bor i 
byer og tilbringer mesteparten av våre liv innendørs, 
er det veldig lett å bli koblet fra den naturlige verden. 
Forskning viser at økt bakgrunnsstøy fra trafikk og 
annen menneskelig aktivitet gjør at folk overser natu-
rens lyder – vi sorterer dem ganske enkelt vekk. Vi til-
passer oss ved å ignorere informasjonen som kommer 
inn i ørene våre, og konsekvensen er at vi mister evnen 
til å forholde oss til miljøet slik vi er konstruert til. 

Jeg mener vi bør læres opp til å gjenkjenne fuglesang 
fra en tidlig alder, noe som bør starte i våre egne hager 
eller skolegårder. Hvis vi er koblet sammen med det 
naturlige miljøet, vil vi vokse opp med en instinktiv 
forståelse av dets betydning for oss. Fuglesang er godt 
kjent for sin beroligende effekt, kanskje fordi det min-
ner våre ’forfedres hjerner’ om at vi trygge i et område 
uten rovdyr, eller rett og slett fordi det forteller oss at 
verden fremdeles fungerer. 

Fordi folk har observert fugler så lenge, gir de oss 
en sterk indikasjon på vår innvirkning på landskapet. 
Fra data gjennom 30 år fra over 25 land kan forskere 
anslå at det nå er 421 millioner færre fugler i luftrom-
met over Europa enn det var i 1980. Tapet av fugler 
og deres habitater skaper hull i næringskjeden, og vi 
risikerer å miste stadig mer dersom ikke mange nok av 
oss innser at naturen er viktig for oss. En følelsesmes-
sig reaksjon på fuglesang er en nyttig påminnelse om 
denne relevansen.»

Utdrag fra artikkel av Brian Briggs i The Guardian 9. 
mars. Briggs er frontfigur i det britiske indie-folkbandet 
Stornoway og ornitolog.  

Femti år etter Selma
Hiram, Ohio, USA: «Amerika ønsker å feire resultatene, 
ikke prosessen, men endring oppstår bare gjennom 
prosesser, og dermed får jeg alltid en følelse av at våre 
feiringer og markeringer kun forteller halve historien.

I 2064 er det sannsynlig at en amerikansk president 
vil besøke det som er igjen av Ferguson, Missouri og 
holde en tale om Mike Brown. Da vil han bare være 
kjent som gutten som var 48 timer fra college, skutt ned 
noen kvartaler fra sin bestemors hus av en hvit politi-
mann som gikk fri ved hjelp av en korrupt politistyrke 
og en farseaktig rettssak.

At presidenten vil si at Ferguson endret USAs syn 
på politiarbeid og rasisme, og at det snarlig ble satt 
i verk reformer over hele landet som førte til bedre 
politiarbeid, mindre militarisering og muligens bruk av 
ikkedødelige politivåpen.

Ingen vil snakke om hvordan Mike Brown ble kalt en 
«skurk» i 2014, eller om hvordan skytingen av ubevæp-
nede svarte menn fortsatte med uforminsket styrke, 
eller om hvor mange afroamerikanere som følte at den 
første svarte presidenten ikke gjorde nok for å løse 
problemene knyttet til politibrutalitet og institusjonell 
rasisme.»

Utdrag fra kronikk av professor i statsvitenskap Jason 
Johnson publisert av Al Jazeera 8. mars. Johnson er 
professor ved Hiram College i Ohio, USA.  

Mislykkede kriger
Durham, Storbritannia: «Krigene etter 11. september 
ble styrt av en tro på at despoter kan bli veltet og 
erstattet av demokratiske regimer etter korte demon-
strasjoner av overbevisende amerikansk militær-
makt, med noen allierte i bånd. Krigene ble ledet av 
folk som ikke hadde noen forståelse av de landene de 
kjempet i, ingen forståelse av kulturen eller språket, 
ingen følelse av politikken og befolkningen, ingen 
hensyn til ulike lokale interesser og uenighet, og 
ingen plan for det som skulle skje etter at kampene 
var begynt. Disse krigene ble ledet av menn som, i 
beste fall, ble grepet av den tro at de hadde evnen til 
å omskape andre land i sitt eget bilde.

Et slikt tankesett kan bli oppfattet som et godartet 
kolonialt verdensbilde hvor noen er satt til tjeneste 
for å endre andre samfunn gjennom en væpnet konflikt 
i interessen til undertrykte folkeslag. Men det finnes 
selvfølgelig en mindre positiv tolkning hvor krigene 
kjempes for ressurstilgang, hevn og til tider for en 
kristen gud. 

Mens noen kan hevde at krigene svekket Al-Qaida, 
forhindret en massakre i Benghazi og fikk fjernet Assads 
kjemiske våpen, må vi andre få lov til å spørre: «Til 
hvilken pris?» Framskrittene har ikke vært vedvarende: 
Terrorismen fortsetter å blomstre, våpen florerer, åpne 
markeder for slaver har utviklet seg, og massakrer er 
utbredt. Omfanget av dødstallene og fordrevne men-
nesker er blitt vanskelig å forstå, og ødeleggelse av 
infrastruktur minner om Armageddon. Sett opp mot 
dette har krig etter krig mislyktes.»

Utdrag fra kronikk av professor David Held og doktor-
gradsstipendiat Kyle McNally ved Durham University.  
Publisert av Open Democracy 8. mars.  
 
 
 Denne spalten er redigert av Torbjørn Tumyr Nilsen.
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Demokratisk skifte
Lørdag 21. mars tar Hage Geingob (73) over 
som Namibias president etter Hifikepunye 
Pohamba (79). På selve frigjøringsdagen til 
Namibia blir dermed nok en demokratisk seier 
feiret. Det fredelig lederskiftet kommer etter 
valget i desember, og blir belønnet med Mo 
Ibrahim-prisen som deles ut samme dag.

Mo Ibrahim er den sudansk-britiske for-
retningsmannen som siden 2007 har delt ut 
priser til afrikanske ledere som har utviklet 
demokratiet og gitt fra seg makten på fredelig 
vis. Tidligere har Mosambiks Joachim Chisano 
(2007), Botswanas Festas Mogae ( 2008) og 
Kapp Verdes Pedro Pires (2011) mottatt pri-
sen. De resterende årene har det ikke blitt fun-
net verdige kandidater. Dermed er tre av fire 
prisvinnere, med unntak av øynasjonen Kapp 
Verde i Atlanterhavet, fra det sørlige Afrika. I 
priskomiteen sitter blant andre nobelprisvin-
nerne Mohamed El-Baradei og Marti Ahtisaari.

Namibias prisvinner Pohamba er blitt kjent 
for sitt inkluderende lederskap hvor landets 
mange minoriteter er blitt tatt med i styringen 
av landet. At landets nye president Geingob 
ikke snakker majoritetsspråket oshiwambo, 
trekkes fram som et tydelig signal på denne 
vellykkede integreringen. Både Geingob og 
Pohamba kommer fra SWAPO-partiet som har 
ledet landet sammenhengende siden selvsten-
digheten i 1990. SWAPO har røtter tilbake til 
anti-apartheidbevegelsen og motstanden mot 
kolonistaten Sør-Afrika.

  TTN
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LESNING AV GERD VON DER LIPPE

Det er i Gaza grunnlaget for en varig fred mel-
lom Israel og Palestina ligger. Stripen er opp-
rørets mor og intifadaens krybbe. Slik slutter 
Jean-Pierre Filius bok Gaza. En historie fra 2014. 
Forfatteren er professor emeritus i Midtøsten-
historie ved Harvard-universitetet. Siden Gaza 
ligger midt mellom Egypt og Orienten, har stri-
pen vært okkupert og besøkt av utallige his-
toriske herskere – fra Aleksander den store, 
keiser, Hadrian, Richard Løvehjerte, Napoleon 
til Gamal Abdel Nasser og Bill Clinton. Filiu tar 
oss med på en reise fra det femte millenium 
før Kristi fødsel til desember 2011. Jeg vil her 
presentere noen viktige glimt fra den glemte 
historien, slik Filiu beskriver den med innle-
velse og tørre, sentrale fakta. 

Førmoderne tid og britisk mandat periode. 
Da Alexander den store forsøkte å erobre Gaza 
i 332 før Kristus, regnet han med en rask seier. 
Krigen tok hele 100 dager fordi innbyggerne 
laget tunneler der de kunne angripe plutse-
lig og forsvare seg lettere. En historisk gjen-
ganger, som Israel har fulgt opp, er kollektiv 
avstraffelse av ulik art. Aleksander slaktet akti-
ve motstandere og solgte familiene som slaver. 

Gazas løst sammensatte sand er i dag kjent 
for de mange underjordiske tunnelene mot 
Egypt og Israel. Disse skal nå være ødelagt. 
Stripen var også lenge berømt for sine orki-
deer, skoger og vin, noe som virker nesten 
utenkelig i dag. På 1200-tallet hadde byen 
imponerende moskeer, latinske katedraler og 
et bibliotek med mer enn 20 000 bøker. Da pile-
grimsferder til Mekka ble populære, ble Gazas 
nest største by, Khan Yunis, og grensebyen 
mot Egypt, Rafah, en del av ruten fra Damaskus 
til Mekka. 

Det ottomanske riket (1299–1922) fikk 
kontroll over Gaza i 1516. Ottomanerne her-
sket helt til 1917, med unntak av et par år da 
Napoleon erobret området (1799–1801). Han 
overnattet en natt i Gaza. Ulike kirkeordener 
– gresk-ortodokse, katolske,, anglikanske og 
jødiske – var representert. Selv om det var 
få jøder der, hadde de også en skole. Den ble 
drevet av en jødisk internasjonal organisasjon 
i Paris. 

2. august 1914 inngikk Det ottomanske impe-
riet en hemmelig allianse med Tyskland og 
erklærte «jihad» (hellig krig) mot Storbritannia, 
Frankrike og Russland et par måneder seinere. 
Kampene hardnet til i Gaza, som var et viktig 
knutepunkt mellom Egypt, Palestina og Tyrkia, 
der de regjerende i Det ottomanske riket holdt 
til. Britiske tropper fikk forsyninger via jern-
banen de hadde bygget fra Suezkanalen, men 
møtte hard motstand i Gaza, der forsvarerne 
gravde seg ned i bunkere og tunneler. Etter tre 
dager hadde britene mistet 6 500 mann mot 2 
000 fra Gaza. Tyskerne bombet Suez, mens bri-
tenes retorikk fra middelalderen ble gjenskapt: 
å befri Det hellige land. Byen falt 7. november 
1917. Da var den nesten helt ødelagt, og de 
fleste innbyggere hadde rømt.

2. november 1917 forfattet den britiske 
utenriksministeren Arthur Balfour The Balfour 
Declaration. En ny periode startet, med økende 
konfrontasjoner mellom palestinere og jøder. 
Geriljagrupper i Gaza angrep tog og jernba-
nelinjer for å hindre britiske forsyninger fra 
Egypt. Da andre verdenskrig brøt ut, økte det 
britiske jerngrepet i Palestina. I 1945 utgjor-
de zionistene bare 2 prosent av befolkningen 
og eide 4 prosent av jorda. Året etter åpnet 
imidlertid Det jødiske nasjonale fondet hele 
elleve kibbutzer på Gaza. Det var stille før 

stormen i Gaza i 1947. Den arabiske befolknin-
gen kunne neppe ha forstått konsekvensene 
av det britiske tilbaketoget fra Palestina og 
FN-resolusjonen om Israel i Palestina.

Nakbakatastrofen. Araberne tapte kampen om 
Palestina mot den overlegne israelske hæren. 
Tapet i krigen som fulgte er kjent. Egypt over-
tok makten på stripen. Den israelske hæren 
fikk etter hvert kontroll over store deler av 
Palestina, unntatt i Gaza. Derfor strømmet flyk-
ninger dit. Etter freden mellom Egypt og Israel 
i 1949, økte Gaza bys folketall fra 35 000 til 170 
000 innbyggere. Allerede etter den første kri-
gen beskriver Filiu Gazas stemning som et kol-
lektivt traume. Den nye og gamle befolkningen 
bor mellom Middelhavet, ørkenen i Sinai og de 
israelske troppene. Forfatteren beskriver fra 
nå av stripen som Palestinas Noas ark. I følge 
FNs resolusjon 194 fikk flyktningene mulighet 
til å returnere til sine tidligere hjem eller få 
kompensasjon for sine tap hvis de ikke ønsket 
å returnere. Egypt styrte Gaza med jernhånd 
i størstedelen av perioden fra 1948 til1967, og 
Gazas befolkning fikk ikke utvikle sine egne 
politiske institusjoner.

«Filiu tar oss med på en reise 
fra det femte millenium før 
Kristi fødsel til desember 
2011.»

I juni 1950 kunne en lese dette i en israelsk 
intelligensrapport: «Flyktningene i Gaza er 
dømt til ytterste utryddelse, i likhet med de 
eiendelene de brakte med seg, som er brukt 
opp bit for bit.» I løpet av de første seks måne-
dene av 1950 drepte kibbutzbeboere fra Erez, 
nord i Gaza, 13 arabere. Enhver palestinsk 
bonde som forsøkte å dyrke sin jord, som nå 
la mellom Israel og Gaza, ble angrepet av isra-
elske militære styrker. Filiu er klar på at det 
var israelske soldater som startet drapsbøl-
gen, mens palestinerne etter hvert forsøkte å 
svare på ugjerningene. Det ble så mange kon-
frontasjoner at jeg bare får plass til én i denne 
perioden. 2. november 1956 mistet Egypt 
kontrollen i Sinai, mens Israel okkuperte Gaza 
for første gang. Da egyptiske styrker ble opp-
splittet i Gaza, kom motstanden fra folk i Khan 
Yunis. Israel svarte med å drepe mellom 275 og 
415 innbyggere, inkludert flyktninger. Israelske 
biler ljomet gjennom byen med høyttalere som 
skrek ut at alle gutter og menn mellom 15 og 
60 år måtte stille seg opp på torget hvis de 
ikke ville dø. I følge Filiu ble alle arrestert. Igjen 
ser vi det israelske ritual med kollektiv sivil 
straff. Israel fortsatte sine raid etter gazakrige-
re. De brukte hyppig barn som skjold hvis de 
ble angrepet. I løpet av Israels fire måneders 
okkupasjon av Gaza hadde de drept mellom 
930 og 1 200 personer, mens utallige var blitt 
skadet, fengslet og torturert. Israelske soldater 
hadde såret ett av 100 mennesker i Gaza fysisk 
i løpet av den første okkupasjonen. Den israel-
ske «terroren» forente flyktninger og tidligere 
innbyggere mot en felles erobrer, som nå delte 
skjebne og traume.

Fra håp til ny okkupasjon. Nasser (1956–70) 
ble raskt populær i Gaza. Det var ikke vanske-
lig etter fire måneder med israelske raid. Fidel 
Castro sendte «Che» Guevara på en rundrei-
se, og i juli 1959 besøkte han Gaza med hjelp 
fra Egypt. Fra 1957 forsøkte Egypt å integrere 

Gaza i sin økonomi. Gazas havn ble viktigere 
og viktigere. Denne frisonen ga muligheter for 
eksport av Gazas sitrusprodukter til Jugoslavia 
og Tsjekkoslovakia. Gazas rike landeiere – 30 
familier – tjente gode penger, mens lønnen til 
landarbeiderne var lave. Egypt ordnet nok en 
gang med et utsøkt besøk; den franske filoso-
fen Jean-Paul Sartre og den kjente feministen 
Simone de Beauvoir kom til Gaza etter en visitt 
i Israel.

Alt håp om et snarlig fritt Palestina var ute 
under seksdagerskrigen i 1967. Da ble Gaza 
igjen okkupert.

Mot blokaden. Den lamme, men strategisk dyk-
tige Sheikh Yassin ble leder av Det muslimske 
brorskapet på Gaza i 1966. Som de fleste store 
ledere fra Gaza, satt også han i israelsk fengsel 
flere ganger. Mens han var innesperret for før-
ste gang, grunnla han Hamas i 1984/1985. Den 
første intifadaen startet på Gaza i desember 
1987. Fordi Yasser Arafat erklærte at PLO ikke 
ville delta militært i opprøret, var det umulig 
for Yassin å starte en militær jihad. Israel satte 
Gaza i et jernbur for å lamme opprøret. Fra 
1987 til 1994 hadde israelske styrker drept 
523 og skadet 78 338 innbyggere i Gaza, og 
ødelagt 462 hus. Vi kjenner til Arafats periode 
som representant for Palestinian Authority 
(PA) på Gaza 1994–96. Uventet vant Hamas val-
get i 2006. Fra da av begynte vestlige ledere å 
demonisere organisasjonen. Rivninger mellom 
Fatah og Hamas økte, godt hjulpet av Israel 
og USA. Allerede før Hamas fikk formell makt 
på Gaza, startet naboens maktmenn krig mot 

stripen med ujevne mellomrom, mens enkelte 
innbyggere svarte med de kjente, lite treffsikre 
rakettene. Fra 2004 til 2009 arrangerte israel-
ske styrker ni såkalte operasjoner mot Gaza, 
der treffsikre bomber ødela det flyvåpenet og 
hæren måtte ønske. Siden blokaden i 2007 har 
innbyggerne på stripen stadig fått dårligere 
levekår, arbeidsforhold og helse.

Gaza – En historie kan så absolutt anbefales 
for alle som vil vite mer om Midtøsten og 
palestinernes forhold til den israelske staten. 
For en leser som ikke er spesielt interessert i 
Gaza, nevner forfatteren for mange av stripens 
ukjente ledere. Det er min eneste innvending.  
 
 

Von der Lippe er professor emeritus ved Institutt 
for idretts- og friluftsfag, UiO 
 

Gaza.  
A History
Vi presenterer Gazas glemte 
historie – slik Jean-Pierre 
Filiu beskriver den med 
«innlevelse og tørre,  
sentrale fakta».
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Da Mahsa Nikan fikk en 
lærer hun kunne snakke 
med, skjønte hun at hun ikke 
var så religiøs. Men hun 
måtte komme til Oslo før 
hun ble fri fra hijaben. «Det 
beste jeg har opplevd,» sier 
Nikan. 

AV BIRGITTE GUSTAVA RØHTE BJØRNØY

«Å komme til et land hvor man ikke behersker 
språket, gjør at man føler seg som et barn 
igjen,» sier Masha Nikan. Den iransk-kurdiske 
fribyforfatteren kom til Norge for to år siden, 
og snakker verken norsk eller engelsk. Jeg tref-
fer Nikan sammen med fribykoordinator Sylvi 
Linge Hermansson på Deichmanske biblioteks 
hovedfilial. I Oslo følges nemlig fribyordningen 
og fribyforfatterne opp av Kulturetaten ved 
Deichman.

Nikan deler denne følelsen med mange friby-
forfattere som kommer til et land med et totalt 
fremmed språk og en helt annen fortellertra-
disjon. Det er utfordrende nok å skulle lære 
seg et nytt språk, men å oversette litteratur er 
enda vanskeligere: «Det nytter ikke å oversette 
ord for ord. Man må oversette tanken, sjelen. 
Mange har hatt et stort og rikt forfatterskap i 
hjemlandet, og det å ‘miste språket’, og derved 
muligheten til å uttrykke seg, er kanskje ekstra 
smertefullt for en forfatter,» sier Hermansson. 

Friheten. Da Mahsa Nikan kom til Norge, elsket 
hun å ta av seg hijaben som hun hadde vært 
tvunget til å bruke hele livet. Å få et nytt pass 
hvor hun ikke måtte skjule håret, var enormt 
befriende.

Hvordan forholder Nikan seg til islam?
«Fram til jeg var rundt 13 år var jeg religiøs. 

I Iran er det ikke lov å si at du er ateist – hvis 
du gjør det, risikerer du å bli hengt. Men da 
jeg var ung, hadde jeg en lærer som forandret 
livet mitt. Han hjalp meg veldig mye. Han var 
psykolog, og fortalte meg blant annet om reli-
gion. Jeg fikk låne bøker – og det var en ny 
verden som åpnet seg,» forteller hun. Som 
fribyforfatter kan Nikan fritt utforske denne 
verdenen – og hun skal fortsette å skrive, om 
akkurat det hun vil.

«Jeg kan snakke om mine følelser på kurdisk, 
men ikke skrive om dem,» sier Nikan. Tidlig i 
livet møtte hun språklige barrierer som følge 
av sin kurdiske bakgrunn. På skolen fikk hun 

ikke bruke sitt morsmål og måtte skrive og lese 
på persisk. Det var først som 25-åring – i 2010 
– at  hun lærte å skrive og lese på morsmålet. 
Hun forlot Iran og reiste over grensen til irakisk 
Kurdistan, der det er lov å praktisere kurdisk. 
Men persisk er forblitt det skriftlige uttrykket 
hennes. Novellene hennes er publisert i Irans 
eneste tidsskrift for barnelitteratur, Aroosak 
Sokhangoo. Der fikk de ingen god mottakelse 
av styresmaktene: Tekstene ble sensurert for 
å tone ned det som kunne oppfattes som sam-
funnskritikk. 

«I Iran er nesten alle bøker for barn opp-
dragende. Alle bøker må lære barna noe, for 
eksempel om soving, skole eller Gud. Hvis du 
skriver en fantasihistorie som ikke er «nyttig», 
kan det fort bli upopulært,» forklarer Nikan. 
Tekstene trenger verken å være kontroversielle 
eller politiske for å bli slått ned på av myndig-
hetene. Nikan synes det er vanskelig å svare 
på om hun skriver politisk: «Jeg skriver fiksjon, 
men har for eksempel tatt opp temaet barne-
mishandling. Når iranske barn blir misbehand-
let av sine foreldre, blir de sendt på sykehus, 
men etter noen dager blir de sendt hjem igjen. 
Om foreldre skilles, går alltid omsorgsretten 
til faren, uansett. Da blir det å skrive om bar-
nemishandling et politisk spørsmål.» I Iran ble 
tekstene hennes sensurert for å tone ned det 
som kunne oppfattes som samfunnskritisk. 

Kresent publikum. «Barn er de mest krevende 
leserne,» mener Nikan. Hun samarbeider for 
tiden med barne- og ungdomsforfatter Tyra 
Tronstad og oversetter Susan Ashkari med 
å ikle sine persiske barnenoveller en norsk 
språkdrakt. Endringer må til så også norske 
barn skal forstå tekstene.

Det er et krevende arbeid, for referanser må 
endres uten at den opprinnelige meningen går 
tapt. Selv om Nikan skriver fiksjon som ikke er 
lagt til et bestemt land, mener hun at det like-
vel må forandringer til for at norske barn skal 
forstå historiene. Og barna er definitivt ikke et 
enkelt publikum å hanskes med. «Å skrive for 
barn er veldig vanskelig. Voksne leser gjennom 
og sier ’bra!’, og sier kanskje noe om hva som 
bør endres, mens barna sier bare ’dette liker 
jeg ikke, dette forstår jeg ikke. Hvorfor er det 
sånn?’» 

Nikans noveller blir sannsynligvis oversatt 
i løpet av våren, og da begynner arbeidet med 
å få dem utgitt. Det er ingen enkel jobb for fri-
byforfatterne å nå ut til et bredt publikum; det 
er generelt vanskelig for utenlandske forfattere 
å få innpass på det norske markedet, og spesi-
elt når de skriver på et språk veldig få i Norge 
har kompetanse til å oversette. For å få fram 
fribyforfatternes stemmer har det derfor vært 
vanlig å satse på antologier.

Google translate.
Hva slags litteratur liker Nikan, og hva har 

inspirert henne til å bli forfatter?
Hun nevner navn som Céline, Franz Kafka, 

Márquez og Richard Brautigan. Sistnevnte må 
jeg som litteraturviter og beatfan flaut innrøm-
me at jeg ikke kjenner til. Nikan drar ivrig opp 
telefonen for å søke ham opp. «Google transla-
te har vi brukt mye!» skyter Hermansson inn. 
De har hatt mye moro med oversetterprogram-
met, men heldigvis fikk de i begynnelsen også 
hjelp av andre persisk- og soranitalende ved 
det multikulturelle miljøet på Deichman. Oslo 
har hittil tatt i mot fem fribyforfattere, hvorav 
fire av dem kommer fra Iran. 

Som mange andre i Iran er Nikan glad i 
lyrikk. Hun peker ut Rumi og feministspoeten 
Forugh Farrokhzad som favoritter. Av barne- og 
ungdomslitteratur liker hun Ahmad Shamloo 
og Samad Behrangis verker. Behrangi er en 
av de få persiske forfattere som er oversatt til 
norsk. Barneboka Den lille svarte fisken er en 
av dem. 

«I Iran er det ikke lov å si 
at du er ateist. Sier du det, 
risikerer du å bli hengt.»

«Jeg tror barna forstår hva jeg sier,» fortel-
ler Nikan om sine noveller. Dette kan henge 
sammen med hennes bakgrunn. I to år studerte 
hun til å bli barnelærer, og i fire år barnepsy-
kologi ved det islamske Azad-universitetet i 
Hamedan. Sammen med sin lærer startet hun 
en veiledningstjeneste for familier, hvor de 
hjalp barn med ulike problemer. «Kunne du 
tenke deg å jobbe med noe slikt i Norge,» spør 
jeg henne. «Ja, men det er ikke sikkert jeg kan. 
Jeg får ikke papirene fra universitetet i Iran. I to 
år har folk sagt at jeg må oppsøke den iranske 
ambassaden, men jeg verken vil eller tror det 
nytter.» Dette er åpenbart et vanskelig samta-
leemne for Nikan, som både har vært forfulgt 
og fengslet i sitt hjemland. Men, på tross av 
dokumentasjonsproblemene ser hun mange 
muligheter. Som en del av språkpraksisen i 
introduksjonsprogrammet for innvandrere 
jobbet hun i tre måneder i en barnehage. Dette 
er noe hun kan tenke seg å fortsette med ved 
siden av skrivingen.

Drømte om Karl Johan. De norske fribyforfat-
terne er en del av fribynettverket International 
Cities of Refuge Network (ICORN). Det var 
Salman Rushdie som tidlig på 1990-tallet tok 
initiativ til ordningen. Fra og med 2006 koor-
dineres alt fra Stavanger. Fjorten norske byer 
har status som fribyer, og det er norsk PEN 

som foreslår kandidater som PEN International 
og ICORN kan dokumentere er forfulgt. Når en 
forfatter får innvilget status som fribyforfat-
ter, har han eller hun mulighet til å søke om 
støtte fra UD til sin kunstneriske virksomhet. 
I Norge får forfatterne dessuten permanent 
oppholdstillatelse. 

Hva tenker Nikan om å bo i Norge?
«Jeg elsker Oslo! Og norske barn, de er så 

pene! På fritiden liker jeg å besøke museer. Jeg 
var nettopp på Barnekunstmuseet, og det var 
fantastisk. Folkemuseet liker jeg også. Og så 
elsker jeg Karl Johan!» «Karl Johan?» spør jeg. 
«Ja! Da jeg bodde i Iran hadde jeg en tegning av 
Munch på veggen, av Karl Johan. Jeg drømte 
om å dra dit en dag. Folk i Iran er veldig opp-
tatt av Munch, men mange vet ikke at han er 
norsk. Venninnene mine blir veldig overrasket 
når jeg forteller dem det. Skrik er et populært 
verk i Iran. På universitetene i Iran er det van-
lig å lese om Munch og Ibsen. Ibsen settes opp 
på teatre i Teheran, men ikke i Kurdistan,» for-
teller forfatteren. 

Har Nikan et forhold til kvinnedagen?
«Ja, det er bursdagen min!», utbryter hun. 

«Eller – i det norske passet står det at jeg har 
bursdag 7. mars fordi det ble noe tull da de 
skulle endre tidsregningen. I Iran er bursdagen 
min 17.12.1363. Der markeres kvinnedagen av 
og til med fester på universitetene og i under-
grunnsmiljøene. Men, om aktivister går i tog 
ofte, fengsler politiet dem,» forteller hun. Hun 
vil ikke kalle seg kvinneaktivist, siden hjem-
byen hennes ikke hadde noe slikt miljø. «Men, 
det finnes en sterk  kvinnebevegelse i Iran,» 
sier Nikan. 

Denne bevegelsen opererer i en stadig krafti-
gere motvind, og siden president Ahmadinejad 
kom til makten i 2005 er det blitt innført en 
rekke nye restriksjoner for både kvinner, poli-
tiske aktivister og minoritetsgrupper. I 2012 ble 
det vedtatt at kvinner ikke lenger kunne spesia-
lisere seg i universitetsfag. Da Hassan Rouhani 
overtok presidentembedet i 2013, ble kvinners 
situasjon ytterligere forverret. Hovedsakelig 
dreier det seg om innstramming av reglene for 
«riktig» islamsk bekledning, og begrensninger i 
adgangen til prevensjonsmidler. Dette politiske 
klimaet gjør at Nikan ikke savner sitt hjemland. 
«Det eneste jeg savner i Iran er familien min,» 
sier hun, «men vi har mye kontakt gjennom 
Skype og Viber.» 

Nikam er en kurdisk-iransk forfatter som kom til 
Norge gjennom fribyforfatterordningen til Norsk 
Pen.

Brenner for barna
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avsaltet vann hvert år. Infrastrukturen for å 
sende vannet videre er imidlertid mangelfull. 
Som et svar på vannknappheten er det blitt 
etablert rundt 120 anlegg i Gaza som avsalter 
sjøvann. Det finnes også et stort antall anlegg 
som ikke er offentlig godkjent som henter opp 
vann fra illegale brønner. Dette forårsaker en 
betydelig uttømming av underjordiske vann-
reserver. Tall fra palestinske vannmyndig-
heter viser at det pumpes opp 180 millioner 
kubikkmeter vann hvert år fra grunnvannsre-
server. De samme reservene får 50-60 millio-
ner kubikkmeter vann hvert år. Grunnvannet 
inneholder svært høye nivåer med nitrater 
og klor, noe gjør det uegnet til drikkevann, og 
problematisk å anvende i landbruket. United 
Nations Environment Programme (UNEP) har 
konkludert med at hvis den nåværende tren-
den fortsetter, er det sannsynligvis umulig å 
hente opp mer drikkevann fra grunnvannreser-
vene fra og med 2016.

Udrikkelig overflod. Leder i Palestinakomiteen, 
Kathrine Jensen, mener grunnvannet i Gaza 
kunne ha vært av en langt høyere kvalitet hvis 
ikke Israel hadde satt i gang bombekampan-
jer mot Gazastripen. «Det er ikke slik at folk i 
Gaza mangler vann; de blir frarøvet det vannet, 
som de ellers ville hatt tilgang til. Det er en 
kjensgjerning at 90 prosent av vannet i Gaza 
er udrikkelig. Det handler om at infrastruktur 
for å frambringe drikkevann bevisst ødelegges, 
som under bombekampanjen i fjor sommer,» 
sier hun.

For statssekretær i Utenriksdepartementet, 
Bård Glad Pedersen, er spørsmålet om tilgang 
til drikkevann del av et større sett med utfor-
dringer. «Situasjonen i Gaza er prekær både 
hva gjelder tilgang på drikkevann, rensing av 
kloakk og tilgang på tilstrekkelige mengder 
elektrisitet. Det er derfor viktig å ha en helhet-
lig tilnærming til Gazas infrastrukturutfordrin-
ger,» uttaler Pedersen til Ny Tid. 

Glad Pedersen mener det ble gjort viktige 
steg ved giverlandkonferansen for Gaza som 
ble arrangert i Kairo 12. oktober i fjor, med 
Norge som vertskap. Glad Pedersen under-
streker at det der ble gitt et tydelig signal om 
at gjenoppbygging av Gaza ikke vil være mulig 
med mindre Israel gjør lettelser i importre-
striksjonene. Han mener også at giverlandene 
var tydelige på at det burde legges til rette for 
sosial og økonomisk utvikling for befolkningen 
i Gaza. For regjeringen er det ellers en viktig 
målsetting at Israel hever blokaden av Gaza, i 
tråd med FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1860. 
Den krever blant annet at både mat, drivstoff 
og medisinsk behandling gjøres tilgjengelig for 
befolkningen på Gaza, uten hindringer. «Norge 
tar dette kontinuerlig opp med israelske 
myndigheter. Mekanismen for å tillate import 
av bygningsmaterialer er operativ og har til nå 
muliggjort reparasjoner av boliger. Det er nød-
vendig at de større gjenoppbyggingsprosjek-
tene nå kommer i gang,» sier Glad Pedersen.

Havets oase. Finnes det miljøteknologiske 
løsninger som kunne, om ikke snudd situasjo-
nen i Gaza, så i hvert fall avlastet fundamental 
vannknapphet? 

En teknologiløsning som i hvert fall på teg-
nebrettet kunne bidratt, er det norske patentet 

«Ocean Oasis». Det er et flytende anlegg som 
omdanner saltvann til ferskvann ved hjelp av 
bølgekraft. Anlegget ble i fjor videreutviklet 
gjennom et sjuukers sommerprosjekt for tolv 
norske realfagstudenter. Prosjektet ble arran-
gert av DNV GL, et klassifiseringsselskap som 
arbeider med energieffektivisering og miljø-
vennlig teknologi innen global shipping. 

I «Ocean Oasis» skjer omdannelsen fra salt-
vann til havvann i et sylinderformet bøyean-
legg som er 34 meter langt og 24 meter bredt 
på taket og 19 meter i bunnen. Anlegget kan 
pumpe inn flere millioner liter sjøvann daglig. 
Renseprosessen, kalt omvendt osmose, inne-
bærer at vannet først grovfiltreres mens kje-
miske stoffer forhindrer at mikroorganismer 
gror under prosessen. Vannet blir deretter satt 
under trykk i tre stempler som er plassert sym-
metrisk overfor hverandre. Disse stemplene 
kommer i bevegelse når bølger treffer instal-
lasjonen, slik at den indre og ytre beholderen 
skaper resonans ved å bevege seg relativt til 
hverandre. Under en slik bevegelse blir det 
trykksatte sjøvannet transportert videre inn i 
en membran som sikrer at bare vannpartikler 
blir ført videre. Overflødig saltlake blir dumpet 
ut i havet, mens ferskvannet blir sendt inn til 
land gjennom rør. Der blir det tilsatt kalkstein, 
karbondioksid og en mindre andel salt for å 
hindre bakterievekst.

Thomas Berge Johannessen, gruppeleder 
for hydrodynamikk og strukturpålitelighet ved 
DNV GL, bistod med oppfølging av studentene 
bak «Ocean Oasis»-prosjektet. Han mener det 
gjenstår mer arbeid, men at det er oppnådd 
gode resultater til nå. «Det er alltid usikkerhe-
ter knyttet til en prising på tegnebrettet i tidlig 
fase, men vi mener å ha vist at bøya er konkur-
ransedyktig allerede før den settes i massepro-
duksjon,» sier Johannessen til Ny Tid. 

Hvis et bølgekraftdrevet avsaltingsanlegg 
skal utplasseres, er det et viktig kriterium 
at det finnes tilstrekkelig med bølger, og at 
det er behov for ferskvann i nærområdet. 
DNV GL anser Nordvest- og Sør-Afrika som 
aktuelle steder for utplassering, samt vest-
kysten av Australia og USA, og kanskje den 
nordlige delen av Det arabiske hav og deler 
av Middelhavet. Bøyer som «Ocean Oasis» 
kan da ifølge Johannessen komme til nytte 
for både befolkninger i det rike nord og i utvi-
klingsland lenger sør. Johannessen påpeker 
overfor Ny Tid at Middelhavet har et relativt 
mildt bølgeklima. Likevel gjøres det grundige 
studier på mulighetene for å utnytte bølgeener-
gien der. «Jeg har nok først og fremst sett for 
meg å bruke dette til å avhjelpe vannbehov i 
utviklingsland. Dynocean-bøya ble opprinne-
lig utviklet for å utnytte bølgeenergien i tørre 
områder med relativt lite bølger og er effektiv i 
slike settinger,» forteller Johannessen. For ham 
er en eventuell utplassering i Gaza primært 
et spørsmål om det er økonomisk attraktivt 
å utplassere bøyer i det østlige Middelhavet. 
«Med mindre bølgeenergi tilgjengelig blir det 
mindre energi til å drive avsaltningen uten at 
kostnadene går mye ned,» sier Johannessen 
til Ny Tid.

Lave kostnader. Omvendt osmose, metoden 
som anvendes på «Ocean Oasis», er allere-
de i bruk i anlegg i Saudi-Arabia og Israel. 
Installasjonen som ble anvendt under DNV 
GLs sommerprosjekt sørger for at 50 prosent 

av vannet som tas inn i tankene blir omdannet 
til ferskvann, og kan produsere fem millioner 
liter hver dag. Ifølge studentenes beregninger 
er avsaltingsinstallasjonen lønnsom i drift.

En av de få større utgiftene er bruken av 
betydelige mengder stål for å konstruere 
anlegget. «Ocean Oasis» og forløperen, bøyen 
«DynOcean» ble testet ved å kjøre hydrodyna-
miske modellforsøk for å kartlegge hvordan 
bevegelser og effekt i bølger virker inn på drift. 
I et studium som DNV GL utførte i Marokko 
ble kostnadene ved avsalting med «DynOcean 
Buoy», beregnet til å være på 0,9 dollar per 
kubikkmeter vann (som tilsvarer 1000 liter). 
Da studentene foretok en liknende studie for 
en lokasjon i Sør-Afrika, ble kostnadene bereg-
net til 0,5 amerikanske dollar per kubikkmeter 
vann. Det siste anslaget ligger for øvrig nær 
kostnadsnivået til avsaltingsanlegget Sorek 
like sør for storbyen Tel-Aviv. Det renser også 
sjøvann ved hjelp av omvendt osmose, og 
krever 0,58 dollar for å rense én kubikkmeter 
ferskvann.

Johannessen vurderer det også slik at fly-
tende lektere som renser saltvann, drevet av 
påmonterte solcelleanlegg, kan være mulig å 
utplassere utenfor Gaza, hvis det ikke finnes 
tilstrekkelig bølgekraft. Slike lektere vil ha 
noen av de samme driftsfordelene som «Ocean 
Oasis»-bøyen. I en slik sammenheng har DNV 
GL også utviklet planer for å omkonstruere alt 

fra supertankere til elvelektere som ikke len-
ger er i bruk til avsaltingsrenseanlegg gjennom 
et prosjekt kalt «Aqua Recovery». Prosjektet 
har fått ros fra både Røde Kors og Verdens 
Villmarksfond. Prosjektet beskriver tre modell-
skip: «Forandreren» er et skip som kan motta 
overflatevann og industrielle spillprodukter og 
rense dette til en tilfredsstillende kvalitet for 
vanning i jordbruket og industrielle formål. De 
andre to andre er «Avlasteren», som kan rense 
avløpsvann, og «Vannfabrikken», som renser 
lett forurenset elvevann og er godt tilpasset 
forhold i Kina.

Politiske hindringer. I Gaza har man både 
bølgekraft fra Middelhavet og et tett befolket 
territorium med mangelfull infrastruktur hvor 
grunnvannreservene er i ferd med å tømmes. 
Kunne DNV GLs «Ocean Oasis» eller liknen-
de installasjoner, som ikke krever avansert 
infrastruktur, vært en nyttig teknologi å ta i 
bruk? Da Ny Tid spurte Tora Systad Tyssen, 
informasjonsmedarbeider i Foreningen for 
Internasjonale Vannstudier (Fivas), fikk vi «ja» 
som svar, men med visse forbehold. «Det som 
ofte har vært utfordringen med avsaltingsan-
legg, er at de krever så mye energi og dermed 
ikke er noen god måte å skaffe adgang til fersk-
vann på. Når det er sagt, vil et slikt anlegg i 
land eller områder med prekær vannman-
gel bare være et plaster på såret på et stort 

politisk problem,» sier hun. 
Hun mener Israel har utarmet grunnvanns-

reservene som Gaza er avhengig av. I tillegg 
peker hun på at den israelske blokaden og 
bombingen av sivile områder over flere år har 
svekket viktig infrastruktur. «Å få på plass et 
avsaltingsanlegg vil kunne bøte på problemet 
på kort sikt, siden Gaza holder på å gå tom for 
vann. Men den eneste løsningen på lang sikt 
er at det kommer på plass en politisk løsning 
hvor Israel slutter å stjele det palestinske van-
net,» konkluderer Systad Tyssen.

Å få på plass et 
avsaltingsanlegg vil kunne 
bøte på problemet på kort 
sikt, siden Gaza holder på 
å gå tom for vann. Men den 
eneste løsningen på lang 
sikt er at det kommer på 
plass en politisk løsning hvor 
Israel slutter med å stjele det 
palestinske vannet.

Kathrine Jensen stiller seg i utgangspunk-
tet positiv til uttesting av DNV GLs teknologi 
i Gaza. Men, hun mener i likhet med Systad 

Tyssen at Israels politikk overfor Gaza utgjør 
en for stor hindring. «Israel holder Gazastripen 
under en knallhard blokade der det er okkupa-
sjonsmakten som avgjør hva som kommer inn 
og ut av området. Behovet for rent vann er helt 
prekært, og et slikt anlegg vil i alle tilfelle være 
positivt. Et annet spørsmål er jo hvorvidt det 
er sannsynlig at et norsk selskap ville investert 
sin teknologi på Gazastripen når det etter all 
sannsynlighet vil bli ødelagt av okkupantens 
gjentatte angrep på infrastruktur,» sier Jensen.

Om «Ocean Oasis» eller liknende anlegg 
blir utplassert i Gaza er inntil videre et åpent 
spørsmål. Fram til nå har DNV GL gjennomført 
markedsanalyser og modelltester av «Ocean 
Oasis», og SINTEF og Marintek har utført en 
uavhengig evaluering av konseptet. Det neste 
steget for å utvikle teknologien, er å gjennom-
føre et demonstrasjonsprosjekt der de bygger 
og tester en bøye. En slik bøye vil være mindre 
enn en fullskalabøye, men i stand til å levere 
vann og demonstrere alle delene av teknologi-
en. «Vi sysler med planer for et slikt prosjekt 
over en treårsperiode, og er for tiden i tenke-
boksen når det gjelder hvordan vi eventuelt 
skal sette det opp, og hvilke partnere, enten 
de er offentlige eller private, vi skal invitere til 
å bli med,» avslutter Johannessen.

Bredesen er journalist for Ny Tid.
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INTERNASJONALT

(…) Da jeg kom hjem til mamma rundt klokka 
16.00, var det bare _______________________ 
min og søsteren min _________- _____ som var 
der, og de sov, begge to.98 Mamma hadde gått 
ut for å sanke sauene, for det var fôringstid. 
Jeg gikk inn i huset og tok på meg badekåpen. 
Da jeg var på vei til dusjen, kom mamma og to 
fyrer fra det hemmelige politiet nesten samti-
dig inn i huset. 

«Salahi, generaldirektøren vil snakke med 
deg!» 

«Hvorfor det?» 
«Det vet vi ikke», sa en av dem.
«OK. Jeg skal bare ta en dusj og skifte klær.»
«OK!» sa fyren og gikk ut. 
«Vi venter på deg ute.» Det hemmelige politi-

et næret høy respekt for meg, siden jeg hadde 
meldt meg selv for et par uker siden. De visste 
at jeg ikke er en person som stikker av. Jeg 
hadde i bunn og grunn vært i husarrest siden 
2000, men jeg kunne ha flyktet fra landet når 
som helst. Jeg gjorde det ikke, og hadde ikke 
noen grunn til å gjøre det. Jeg tok en dusj og 
skiftet klær. I mellomtiden hadde tanten min 
våknet på grunn av bråket. Søsteren min våk-
net ikke, så vidt jeg husker, og det var bra, for 
jeg var bare bekymret for henne og den ekstre-
me depresjonen hun hadde vært gjennom. «Jeg 
tror politiet vil ha tak i deg fordi du har kjøpt 
ny TV, og så vil de ikke at du skal se på TV. Tror 
du ikke det?» spurte mamma uskyldig.

Jeg smilte og sa: «Jeg tror ikke det, men det 
kommer til å gå bra.» Mamma refererte til den 
nye parabolantennen jeg hadde montert kvel-
den før for å få bedre TV-signaler. Det ironiske 
er at ____________________________________
______ var den som hjalp meg med å monte-
re antennen.99 Da jeg satt i fengsel måneden 
før, hadde han bedt meg finne en jobb til ham, 
siden politiet betalte elendig. Jeg lovte ham at 
jeg skulle gjøre det, og i mellomtiden ville jeg 
gi ham en mulighet til å utføre noe arbeid for 
meg, så jeg ringte ham og ba om hjelp til å 
ordne antennen, og jeg betalte ham godt. Det 
var den eneste måten en mann som ham kunne 
overleve på. Jeg hjalp ham med å skaffe noe 
arbeid, og vi satt og drakk te og tullet hjemme 
hos meg.

«Jeg tok deg ikke med hjem for at du skulle 
arrestere meg», sa jeg på spøk.

«Jeg håper du aldri blir arrestert», sa 
_________________. Huset til mamma ligger 
ved siden av huset til broren min, og det er en 
liten mur som skiller dem. Jeg kunne bare ha 
hoppet over til huset til broren min og rømt ut 
gjennom ytterdøra hans som fører ut til en helt 
annen gate, og vet du hva? De ville ikke ha fun-
net meg, ikke bare fordi så mange mennesker 
ville ha skjult meg, men også fordi politibetjen-
tene ikke ville ha vært interessert i å finne meg. 
Jeg tror til og med at myndighetene ville ha 
vært mye mer fornøyd med å si til USA: «Han 
rømte, vi klarte ikke å finne ham.»

Det er én ting du skal vite, kjære leser, og 
det er at det ikke er noen enkel sak for et land 
å utlevere sine borgere. Presidenten skulle 
ønske han ikke hadde vært nødt til å utlevere 
meg. Jeg lurer på hvorfor det? Tross alt kos-
tet det ham presidentembetet etterpå. Jeg 
skjønner at hvis amerikanerne pågriper meg i 
Afghanistan og transporterer meg til GTMO av 
en eller annen grunn, kan ikke myndighetene i 
landet mitt klandres, siden jeg valgte å dra til 
Afghanistan. Men å kidnappe meg hjemme hos 
meg selv i mitt eget land og utlevere meg til 

USA, og dermed handle i strid med Mauritanias 
grunnlov og alminnelige internasjonale lover 
og traktater, det er ikke greit. Mauritania burde 
ha bedt USA skaffe til veie beviser som viser 
at jeg er skyldig, men det kunne de ikke, for 
de hadde ingen. Men selv hvis USA hadde 
gjort det, burde Mauritania ha tiltalt meg i 
henhold til straffeloven i Mauritania, akkurat 
slik Tyskland gjør med sine borgere som er 
mistenkt for å være involvert i 11. september. 
På den annen side, hvis amerikanerne sier at 
«Vi har ingen bevis», da burde mauritaniernes 
svar være noe sånt som «Fu*k you!» Men nei 
da, det fungerer ikke på den måten. Men ikke 
misforstå meg, altså: Jeg klandrer ikke USA like 
mye som jeg klandrer mine egne myndigheter.

Agentene fra det hemmelige politiet ville 
åpenbart at jeg skulle rømme, spesielt 
____________. Men jeg ville gjøre det på den 
riktige måten – for ikke å glemme at myndig-
hetene selv hadde forsikret familien min om at 
jeg ikke hadde gjort noe, og derfor ville fami-
lien min alltid at jeg skulle gå til politiet hver 
gang de ba om å få møte meg. Det morsomme 
med «Det hemmelige politiet» i arabiske land 
er at de er bedre kjent blant folk flest enn de 
vanlige politistyrkene. Jeg synes myndighetene 
i arabiske land burde tenke ut et nytt begrep, 
noe sånt som «Det mest iøynefallende politiet.»

Det var fire av dem der da jeg gikk ut døra 
sammen med moren min og tanten min. 
Mamma beholdt fatningen, og begynte å be 
med fingerbevegelser. Når det gjaldt tanten 
min, så var dette første gang hun så noen bli 
tatt av politiet, så derfor ble hun helt lamslått 
og klarte ikke å si et ord. Hun begynte å svette 
kraftig og mumlet frem noen bønner. Begge to 
stirret konstant på meg. Man føler en hjelpe-
løshet når man ser sin kjære forsvinne som 
i en vond drøm og ikke kan hjelpe ham. Og 
det var det samme for meg: I bakspeilet så jeg 
at både mamma og tante sto og ba helt til vi 
svingte rundt det første hjørnet og mine kjære 
forsvant.

«Ta bilen din, vi håper du kan komme hjem 
igjen i dag», hadde en av dem sagt til meg. «Det 
er mulig DG-en bare stiller deg noen spørsmål.» 
____________ satt på med meg, og var så trist 
som det var mulig å være. «Salahi, jeg skulle 
ønske jeg ikke var en del av dette tullet», sa 
han. Jeg svarte ikke. Jeg bare fulgte etter poli-
tibilen som var på vei mot det hemmelige, vel-
kjente fengselet. (Side 164-167)

(…) Gjennom de neste dagene gikk jeg nesten 
fra forstanden. Oppskriften deres for meg 
var som følger: Jeg måtte bli kidnappet fra 
______________ og plassert et hemmelig sted. 
Jeg måtte fås til å tro at jeg befant meg på en 
øy langt, langt borte. Jeg måtte få høre av 
_____________ at moren min var pågrepet og 
plassert i et spesialanlegg.

På det hemmelige stedet måtte den fysiske 
og psykologiske lidelsen være så ekstrem som 
mulig. Jeg måtte ikke vite forskjellen på dag og 
natt. Jeg kunne ikke si noe som helst om dage-
ne eller tiden som gikk. Tiden besto for meg 
av et vanvittig, kontinuerlig mørke. Kostholdet 
mitt ble rotet til med vilje. Jeg ble sultet i lange 
perioder, og deretter gitt mat, men ikke tid til 
å spise.

«Du har tre minutter på deg: Spis!» kunne en 
vokter rope til meg, og så, etter rundt et halvt 
minutt, tok han tallerkenen. «Nå er du ferdig!» 

Og så var det den motsatte ytterkanten: Jeg 
fikk altfor mye mat og en vokter kom inn på 
cella og tvang meg til å spise alt sammen. Når 
jeg sa «jeg trenger vann» fordi maten satte seg 
fast i halsen på meg, straffet han meg ved å 
tvinge meg til å drikke to vannflasker med tre-
kvart liter.

«Jeg klarer ikke å drikke», sa jeg da det kjen-
tes ut som om magen min skulle eksplodere. 
Men __________ ropte og truet meg, dyttet meg 
mot veggen og løftet hånden for å slå meg. 
Jeg tenkte det ville være bedre å drikke, og 
drakk til jeg spydde. Alle vokterne hadde på 
seg Halloween-lignende masker, og det hadde 
også sanitetsfolka, og vokterne fikk høre at jeg 
var en terrorist på høyt nivå, så smart at det 
ikke var til å tro.

«Vet du hvem du er?» sa ___________ venn. 
«Du er en terrorist som har hjulpet til med å 

drepe 3000 mennesker!»
«Ja, så klart!» svarte jeg. Jeg innså at det var 

meningsløst å diskutere saken min med en vok-
ter, spesielt når han ikke visste noe som helst 
om meg. Alle vokterne var veldig fiendtlige. De 
bannet, ropte og tvang meg hele tiden gjennom 
hard, militæraktig eksersis. 

«Opp med deg», 
«Gå til åpningen i døra.» 
«Stopp!» 
«Ta imot det her!» 
«Spis.» 
«Du har to minutter på deg!» 
«Nå er du ferdig!» 
«Gi det tilbake!» 
«Drikk!» 
«Det er best for deg om du drikker hele vann-

flaska!» 
«Opp med farten!» 
«Sett deg!» 
«Ikke sett deg hvis jeg ikke ber deg om det!» 
«Ransak den jævelen!» De fleste av vokterne 

angrep meg sjelden fysisk, men _--- _______ 
slo meg en gang helt til jeg falt med ansiktet 
i gulvet, og hver gang han og kompanjongen 
hans grep tak i meg, holdt de meg veldig hardt 
og tvang meg til å løpe med de tunge lenkene:

«Kom igjen!»
Søvn var ikke tillatt. For å håndheve dette 

fikk jeg vannflasker på trekvart liter med én 
eller to timers mellomrom, avhengig av hva 
slags humør vokterne var i, 24 timer i døgnet. 
Konsekvensene var overveldende. Jeg fikk ikke 
lukket øynene i ti minutter, for det meste av 
tiden satt jeg på toalettet. Senere, etter at jeg 
fikk lettet på trykket, spurte jeg en av vokterne: 
«Hvorfor vanndietten? Hvorfor kan dere ikke 
bare holde meg våken ved at jeg må stå, som 
i _____________?»

«Det er psykologisk nedbrytende å få noen 
til å holde seg våken av seg selv, uten at han får 
beskjed om det», sa ___- ____________. 

«Tro meg, du har ikke sett noe som helst. Vi 
har plassert internerte nakne i dusjen i dage-
vis, så de må spise, pisse og drite der!» fortsat-
te han. Andre voktere fortalte meg om andre 
torturmetoder som jeg egentlig ikke hadde så 
lyst til å vite om.

Jeg fikk lov til å bruke tre fraser: «Yes, sir!» 
«Trenger avhør!» og «Trenger lege.» Med jevne 
mellomrom stormet hele vokterteamet cella 
mi, dro meg ut, stilte meg med ansiktet mot 
veggen, og slengte ut alt som var der, mens 
de ropte og bannet for å ydmyke meg. Det var 
ikke stort de fikk slengt ut, da: Jeg var fratatt 
alle bekvemmelighetsting en internert trenger, 
bortsett fra en madrass og et lite, tynt, utslitt 
teppe. De første ukene fikk jeg heller ikke 
dusje, fikk ikke rene klær og fikk ikke pusset 
tenner. Jeg fikk nesten utøy. Jeg kunne ikke 
fordra lukten av meg selv.

Ingen søvn. Vanndiett. Enhver bevegelse 
utenfor døra fikk meg til å reise meg i militær 
givakt mens hjertet hamret som om det kokte. 
Appetitten var ikke-eksisterende. Hvert eneste 
minutt ventet jeg på neste omgang med tortur. 
Jeg håpte jeg skulle dø og havne i himmelen. 
Uansett hvor syndig jeg er, kan disse folka 
umulig være mer barmhjertige enn Gud. Til 
syvende og sist skal vi alle møte Herren og be 
om hans barmhjertighet, idet vi innrømmer 
våre svakheter og vår syndighet. Jeg husket 
knapt noen bønner, alt jeg klarte å si var: «Gud, 
vær så snill, lindre min smerte …»

Jeg begynte å hallusinere og høre stemmer 
som var så klare som krystall. Jeg hørte 
familien min i en avslappet  familiesamtale 

som jeg ikke kunne ta del i. Jeg hørte Koran-
opplesninger fra en himmelsk stemme.185 Jeg 
hørte musikk fra landet mitt.

Senere utnyttet vokterne disse hallusinasjo-
nene og begynte å snakke med merkelige stem-
mer gjennom rørsystemet, der de oppmuntret 
meg til å skade vokterne og planlegge en flukt. 
Men jeg lot meg ikke villede av dem, til tross 
for at jeg lot som om jeg trodde på det.

«Vi hørte noen – kanskje en ånd!» pleide de 
å si.

«Ja, men jeg hører ikke på ham», svarte jeg. 
Jeg hadde akkurat innsett at jeg var på grensen 
til å gå fra forstanden. Jeg begynte å snakke 
med meg selv. Selv om jeg prøvde så godt jeg 
kunne å overbevise meg selv om at jeg ikke 
var i Mauritania – jeg var ikke i nærheten av 
familien min, så jeg kunne ikke på noen mulig 
måte høre at de snakket – hørte jeg stemmene 
hele tiden, dag og natt. (Side 297-300)

Torturen ble verre dag for dag.Vokterne i blok-
ka deltok aktivt i prosessen. _________________ 
sier til dem hva de skal gjøre med de internerte 
når de kommer tilbake til blokka. Det var vok-
tere som dundret på døra til cella mi for å hin-
dre at jeg sov. De skjelte meg ut uten grunn. De 
vekket meg igjen og igjen, med mindre avhørs-
folka hadde bestemt seg for å gi meg en pause.

Jeg klaget aldri til avhørerne på dette, for jeg 
visste at det var de som planla alt for vokterne.

Som lovet kom _______ og hentet meg tidlig på 
dagen. Da jeg satt der alene på cella, ble jeg liv-
redd da jeg hørte at vokterne kom bærende på 
de tunge lenkene og stilte seg opp utenfor døra 
mi og ropte «Avhør!» Hjertet begynte å hamre 
kraftig, for jeg forventet alltid det verste. Men 
det at jeg ikke fikk lov til å se lys, gjorde at jeg 
«koste meg med» den korte turen mellom den 
forferdelig kalde cella og avhørsrommet. Det 
var rett og slett en velsignelse da den varme 
GTMO-solen traff meg. Jeg følte at livet kom 
snikende tilbake i alle deler av kroppen. Jeg 
følte alltid denne falske lykken, men bare en 
svært kort stund. Det var som å ta narkotika.

«Hvordan det går?» sa en av de puertorica-
nske eskortevokterne på sin dårlige engelsk.

«Det går greit, takk, hva med deg?»
«Ikke være redd, du kommer tilbake til fami-

lien», sa han. Da han sa det, klarte jeg ikke 
la være å briste i ________.153 Jeg hadde blitt 
så sårbar i det siste. Hva var det som feilte 
meg? Bare ett eneste trøstende ord i dette 
havet av smerte var nok til å få meg til å gråte. 
________________________ hadde vi en kom-
plett puertoricansk avdeling.154 De var anner-
ledes enn andre amerikanere. De var ikke så 
vaktsomme og uvennlige. Noen ganger tok 
de med de internerte til dusj _____________- 
________. Alle likte dem. Men de fikk trøbbel 
med dem som var ansvarlige for leiren, på 
grunn av sin vennlige og humane tilnærming til 
internerte. Jeg kan ikke si noe objektivt om folk 
fra Puerto Rico, for jeg har ikke møtt mange 
nok av dem. Men hvis du spør meg, har du 
noen gang møtt en dårlig puertoricansk fyr? Da 
ville svaret mitt være nei. (s. 259-260)

98 Det fremgår noen avsnitt senere at det før-
ste familiemedlemmet som nevnes her, er en tante. 
99 Det ser ut til at en av betjentene som er blitt sendt for 
å hente inn MOS til avhør, var hjemme hos MOS for å 
hjelpe ham med å montere satellittantennen kvelden før. 
153 Det virker mulig, om enn utrolig, at amerikanske 
myndigheter her har sensurert ordet «gråt» («tears»).  
154 MOS refererer her muligens til den bestem-
te celleblokka i Camp Delta der han møtte den 
puertoricanske avdelingen. høyskolen Ayotzinapa 
184 Referansen her er muligens til mauritanske myndig-
heter og deres tette samarbeid med USA, og til MOS’ 
egen arrestasjon i Mauritania på befaling fra USA. 
185 Dette bekreftes på en nedslående måte i dokumenter fra 
myndighetene. Ifølge Senatets Armed Services Committee 
sendte en avhører ved JTFGTMO den 17. oktober 2003 
en e-post til en psykolog ved GTMO Behavioral Science 
Consultation Team (BSCT), der det sto «Slahi har fortalt meg 
at han ’hører stemmer nå’…Han er bekymret siden han vet at 
dette ikke er normalt …Forresten …er dette noe som skjer 
med folk som har lite ytre stimuli som dagslys, menneskelig 
samspill osv???? Virker litt småskummelt.» Psykologen svarte 
at «sansedeprivasjon kan forårsake hallusinasjoner, vanligvis 
visuelle heller enn hørselsbaserte, men man vet aldri …I mør-
ket skaper man ting av det lille man har …» [SASC 140-141]

Dagbok fra Guantanamo er en redigert versjon av et manus som Mohamedou Ould Slahi 
skrev for hånd i cella si på Guantánamo sommeren og høsten 2005. Teksten var 446 sider, 

og har siden blitt redigert to ganger. Den første runden tok 
amerikanske myndigheter. De sladdet teksten med mer enn 
2500 svarte streker. Siden redigerte den amerikanske forfat-
teren og PEN-profilen Larry Siems teksten. Siems skriver i en 
innledning at «Mohemedou fikk ikke mulighet til å delta i, eller 
respondere på, noen av disse redigeringene. Han har imidler-
tid alltid håpet at manuskriptet hans skulle nå ut til et lesende 
publikum – han henvender seg direkte til oss, og til amerikan-
ske lesere spesielt – og han har eksplisitt godkjent denne utgi-
velsen i manuskriptets redigerte form, innforstått med og med 
et uttrykt ønske om at redigeringsprosessen skulle utføres på 
en måte som trofast formidler innholdet i og innfrir potensia-
let til originalen.» Dagboken var ferdig fra Slahis hand i 2005. 
Først sju år senere frigav amerikanske myndigheter boken. 
Den er gitt ut i 21 land, og foreligger på norsk hos Cappelen 
Damm. 

Dagbok fra Guantanamo (utdrag)

– Skaper store 
helsemessige 
utfordringer
Palestinakomiteen mener 
Utenriksdepartementet 
ikke har et 
langtidsperspektiv når 
det gjelder å bygge 
opp vannforsynings- og 
kloakksystemer i Gaza. 

AV KIM BREDESEN

26. februar var det seks måneder siden 
Israel gjennomførte militærkampanjen 

«Operation Protective Edge» i Gaza, som 
varte i én og halv måned. Kampanjen førte 
til at 2205 mennesker mistet livet, hvorav 
521 var barn. 10 000 personer ble såret, 
og over 100 000 gjort hjemløse. På isra-
elsk side mistet 71 mennesker livet; 66 var 
soldater og fem sivile, én av disse et barn.

For å gjenoppbygge Gaza var Norge, 
sammen med Egypt, vertskap for en inter-
nasjonal giverlandkonferansen i Kairo 12. 
oktober i fjor. Der ble det bestemt at det 
skulle bevilges 35 milliarder kroner til 
gjenoppbyggingsformål – men bare fem 
prosent av midlene er kommet fram, iføl-
ge Norsk Folkehjelp. Dette er en situasjon 
som Norge og Egypt tok initiativ til å vende 
i begynnelsen av februar ved å sende et 
brev til giverlandene som har forpliktet 
seg om at de må stå ved sine løfter.

Leder i Palestinakomiteen, Kathrine 
Jensen, mener Norge burde prioritere 
prosjekter for utbedring av vann, sani-
tære forhold og hygiene, med forankring 
i giverlandkonferansen i oktober. «Det 
handler om hva Norge er interessert i å 
gjøre. Kirkens Nødhjelp har søkt om mid-
ler til to satsningsområder. Det ene er 
kortsiktig og basert på å bedre vann- og 
sanitærsituasjonen gjennom utplassering 

av flere vanntanker som produseres lokalt 
i Gaza, og bruk av lokale tankbiler til «foru-
renset» vann som kan brukes til hygiene og 
koking,» forteller hun. Den andre, langsikti-
ge oppgaven Jensen mener Norge bør pri-
oritere er å gjøre en innsats for reparasjon 
av vanndistribusjons- og kloakksystemer 
på Gaza. «De ødelagte anleggene skaper 
store helsemessige utfordringer. UD avslo 
i oktober en søknad fra Kirkens Nødhjelp, 
og organisasjonen avventer nå svar på en 
annen søknad,» sier Jensen.

Norge burde prioritere 
prosjekter for utbedring av 
vann, sanitære forhold og 
hygiene med forankring 
i giverlandkonferansen i 
oktober.

Statssekretær i Utenriksdepartementet 
Bård Glad Pedersen påpeker at norske 
myndigheter jobber på flere fronter for 
å bedre vannsituasjonen i Gaza. «Norge 
har over lang tid hatt et stort engasje-
ment i vannsektoren i Palestina. Norge 

har etter Gaza-konflikten sommeren 
2014 bidratt med 45 millioner kroner via 
Verdensbanken til gjenoppbygging og 
utbedring av infrastruktur, herunder utbe-
dringer av drikkevann- og renseanlegg,» 
sier Glad Pedersen. 
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Når man tenker på hvordan aktører i den nyetablerte 
Islamske staten (IS) halshugger mennesker, eller brenner 
dem i bur og gjengir disse henrettelsene på video, er vel det 
første ordet som faller en inn, fanatisme. Ekstrem tro – og 
således fanatisme. Etter hvert har vi lært at mange av disse 
aktørene ikke nødvendigvis bare er muslimer, som mange 
skal ha oss til å tro, men gjerne også forvirrede sjeler som 
i sin menings- eller retningsløshet i det nihilistiske Vesten 
trenger noe å kjempe for, noe å tro på. Hva det enn skal 
være, bare det handler om kalifatet, og man er mørk og tøff 
nok til å være kalifatets lydige kriger. En mann eller kvinne 
fra Norge, Danmark eller Storbritannia kan verve seg som 
fremmedkriger og siden se seg selv skyte ned bakbundne 
på bakken for fote. Eller stå fram med en dryppende kniv 
og et avskåret hode hengende fra hånden – nærmest som 
«indianerne» en gang triumferte med skalpen til en gringo. 
Indianerne ble aldri filmet, men dette husker vi fra fiksjons-
filmene. IS har derimot videofilmet virkeligheten, virkelige 
drap, lyssatte, dramatiserte, med korte narrativer tillagt lyd-
spor med syngende mannsstemmer. Propagandavideoer med 
«seierherrer» som skal provosere og verve flere til kampen 
for et islamsk herredømme. Kalifatet strekker seg nå utover 
et område på størrelse med Storbritannia.

Ordet fanatisme stammer fra «fanum», som betyr «tem-
pel». Det har samme rot som «profanering», som betyr 
«skjending». Dette er nettopp hva IS holdt på med nylig, da 
IS-soldater rev ned og ødela uerstattelige gamle kunstgjen-
stander og skulpturer.

Men hvor kommer disse krigerne fra, ideologisk sett? Ifølge 
artikkelen «Jihadismens røtter» i Le Monde diplomatique 
denne måneden, radikaliserte en del muslimer seg under 
Nasser-regimets brutale undertrykkelse. Under dette regimet 
endret islamideologen Sayyid Qutb (1906–66) kurs, noe som 
fikk enorme konsekvenser for ettertiden. Qutb mente han 
levde i en frafallen verden, og oppfordret muslimer til å ta 
avstand fra det gudløse samfunnet og etablere – via en total 
jihad – en ny stat, styrt av islamske lover. Dagens jihadisme 
er krysset med wahhabisme og europeiske ideologier som 
fascisme og kommunisme, med resultater som Al-Qaida og 
IS.

Siste nummer av tidsskriftet Vagant, som utkommer 
denne uken, har fanatisme som tema. Vagants tema om 
fanatisme definerer begrepet i samtale med filosofen Alberto 
Toscano (utga Fanaticism – On the Uses of an Idea i 2010): 
«Fanatismen betegner en framferd som er radikalt kompro-
missløs, radikalt uforsonlig og uregjerlig. Fanatikeren er per 
definisjon en du ikke kan forhandle med, og dermed er det å 
omtale mennesker som fanatiske et effektivt første steg når 
man vil ha et påskudd for å bli kvitt dem.»

Så kan vi lure. For å bli kvitt dem? Nettopp. En rekke 
vestlige politiske aktører har spesielt siden september 2001 
utdefinert sine motstandere og fiender på denne måten, ved 
å kalle dem fanatikere, radikale eller aller helst «terrorister». 
Disse andre. Men er de virkelig «de andre», muslimene, er 
de virkelig helt annerledes enn oss – og en fiende vi må bes-
kytte oss mot? 

Med Anders Behring Breivik in mente, vet vi at fanatismen 
er midt iblant oss. Hos IS stammer dessuten en stor andel 
av krigerne fra vår kant av verden. Etter et par år ved front-
linjen i Aleppo, fortalte journalisten Francesca Borri meg at 
svært mange av IS-forkjemperne var fremmedkrigere. Før 
hun nylig dro til IS for å skrive fra innsiden av deres slag-
mark, ba hun meg personlig huske på at om hun fikk hodet 
skåret av, så ville det sannsynligvis være en meksikaner eller 
vestlig bak masken – framfor en lokal muslim.

Fanatismen har sin opprinnelse i Romerriket og ble der 
beskrevet som en religiøs vannviddskultus blant tilreisende. 
Det motsatte er toleransen. Men er vi så tolerante som vi 
hevder? Vesten, som pynter seg med sin «toleranse», bygger 
for tiden opp et enormt apparat av en sikkerhetsindustri, 
myntet på denne såkalte enorme faren som fanatisme og ter-
rorisme skulle utgjøre. Denne gigantiske teaterforestillingen 
som både internasjonale og norske medier kynisk nører 
oppunder, er vel så mye preget av god fantasi, ideen om at vi 
selv er så fantastiske, og fantasmer (hjernespinn) om uhyrer 
rundt neste sving.

Etter 11/9  fikk vi «krigen mot terror», vår nye mediale 
konfliktindustri. Kriminelle enkeltpersoner spiller stadig opp 
til disse fantastiske forestillingene denne fryktindustrien har 
skapt.. Nå befinner vi oss nettopp der, midt i en fanatisk for-
estilling om fienden – uhyret der ute.  

Godt gjort, vil jeg si, ut fra noen få hendelser og få person-
er, å få verden til å tro at islamsk terror er den største fare i 
tiden vi lever i. Statistisk sett, om man ser hva verdens folk 
dør av i vår tid – konflikter, helse, fattigdom og miljømessige 
skader – er fantasibildene om å rammes av vilkårlig vold 
virkelig noen fantasmer uten særlig hold i virkeligheten. 

Det er bare så synd at vi med terrordefinisjonene, og 
fantasirik merkelappsetting på dem som handler og ser 
annerledes ut enn oss, ender opp med å stikke kjepper i hju-
lene på dem som virkelig forsøker å bygge fred i verden (se 
sak på side 5). 

Å bygge fred i en tid der makthaverne har definert vår tid 
som en permanent krigtilstand, er ekstra utfordrende. Det 
gjør det vanskelig å drive med kritikk. 

Kjære leser, bli ikke overrasket om du i framtiden skulle 
høre at Ny Tid støtter en terroristorganisasjon: Vi trykker 
jo spaltister som gjerne har radikale meninger og innsikter. 
Et honorar til et skrivende, kritisk menneske kan fort føre til 
arrest av undertegnede i en hysterisk tid som denne.

 truls lie

«Fanatismen 
betegner 
en framferd 
som er 
radikalt 
kom-
promissløs, 
radikalt 
uforsonlig 
og 
uregjerlig.»

FANATIKERE OG TERRORISTER

Det amerikanske oljeselskapet Kosmos 
Energy, med utstyr levert fra norske Aker 
Solutions, starter snart sin oljeutvinning 
utenfor Vest-Sahara. Med dette skrives enda 
et svart kapittel inn i en mørk historie om 
kolonialisering, undertrykkelse og ressurs-
tyveri. 

I disse dager kommer en oljerigg fra Sør-Korea 
til kysten utenfor Vest-Sahara. Den er produsert 
av et amerikansk oljeselskap ved navn Kosmos 
Energy, hvor det norske selskapet Aker Solutions 
har bidratt med å selge produksjonsmidler verd 
utallige millioner. Oljeutvinning utenfor Vest-Sa-
hara har vært en plan i flere år, men det er kun 
veldig nylig at det har blitt en realitet. 

Marokko okkuperte Vest-Sahara i 1975. Siden 
den tid har Marokko stjålet de rike ressursene fra 
området. Utvinning og produksjon av naturres-
surser i okkupert område uten lokalbefolknin-
gens tillatelse, er klart og entydig ulovlig ifølge 
folkeretten. 

Marokko har skrevet under på en lang rekke 
internasjonale konvensjoner som forplikter 
landet til å respektere menneskerettigheter. Det 
norske Utenriksdepartementet fraråder alle sel-

skaper å drive næringsvirksomhet i Vest-Sahara, 
på grunn av okkupasjonen. 

Afrikas siste koloni. Vest-Sahara har alltid vært 
rikt på naturressurser. Akkurat som vestlige kolo-
nimakter som Belgia og Storbritannia erobret 
og ødela landområder i Afrika for deretter å 
utvinne ressursene som fantes der, gjør Marokko 
akkurat det samme i dag. Vest-Sahara er Afrikas 
siste koloni. Den rike tilgangen på ressurser var 
trolig en hovedmotivasjon for Marokkos okkupa-
sjon av området i 1975.

Vest-Sahara er et skattekammer. Landet inne-
har rike ressurser på fisk, salt, olje, jern, kobber, 
i tillegg har Vest-Sahara et av verdens største 
ansamlinger av fosfat. 

Utallige rapporter fra menneskerettighetsor-
ganisasjoner som Amnesty International og Hu-
man Rights Watch har pekt på en rekke alvorlige 
overgrep overfor Saharawier, lokalbefolkningen 
i Vest-Sahara. 

Fra Marokkanske politi foregår det jevnlig 
arrestasjoner for politisk arbeid, tortur, overgrep, 
skjulte bortføringer og en lang rekke andre 
menneskerettighetsbrudd. Saharawier opplever 
ingen rettssikkerhet i møte med Marokkanske 
myndigheter, som holder sin jernhånd over 
Vest-Sahara.

Utenfor kysten av Vest-Sahara har europeiske 
båter fisket i flere tiår. Spania har vært en pådriv-
er for en lang rekke avtaler med EU, som sikrer 

tilgang til de lukrative fiskeområdene i okkupert 
farvann.

Utvinning av fosfat. Produksjon av fosfat startet 
allerede på den tida hvor Vest-Sahara var en 
spansk koloni. Som en av det forrige århundrets 
supermakter startet Spania utvinningen av dette 
kostbare stoffet på 60-tallet. Den store gruven 
Bou Craagruvan startet på spanjolenes tid og 
ble tatt over av Marokkanerne etter deres okku-
pasjon. 

Oljeutvinningen utenfor Vest-
Sahara starter nå. Dette er 
nytt og noe det har vært alt 
for lite fokus på i medier.

Marokko er et av verdens ledende eksportører 
av fosfat. Selv under den spanske kolonitiden var 
Saharawier ansatt i store deler av fosfatproduks-
jonen. Siden den gang har antallet Saharaw-
ier som er ansatt i fosfat-industrien bare gått 
nedover. Mange ser seg nødt til å ta arbeid de er 
overkvalifisert til.

Kun 30 prosent av de som jobber i Bou 
Craagruvan er Saharawier. Det store flertallet 
av de ansatte ved denne gruven er Marokan-
ske bosettere. Innflyttere som får økonomis-
ke godtgjørelser ved å flytte inn i Vest-Sahara. 

Slik sikrer Marokko at den demografiske 
balansen tipper i deres favør. I 1991 skulle FN 
fullbyrde en folkeavstemning om Vest-Saharas 
selvstendighet. På grunn av sabotasje fra Marok-
ko trådde denne folkeavstemningen aldri i kraft.

Strategisk viktig stoff. Fosfat er sentralt 
i produksjonen av kunstgjødsel og er en 
strategisk viktig råvare. Det er mye penger å 
hente på denne industrien. Den største gru-
ven i Vest-Sahara er eid av et Marokkansk sel-
skap. Gruven produserer 2,3 millioner tonn 
fosfat i året. Produksjonen er et tydelig bidrag 
til den Marokkanske økonomien. Marokko 
eksporterer dette fosfatet til omverden som 
sitt eget. Det havner i Australia og USA og en 
lang rekke andre land.

Pengene fra fosfatproduksjonen havner i 
lommene på marokkanerne, uten at Sahara-
wiene får et øre av pengene som blir tjent 
på denne lukrative industrien. Det norske 
Pensjonsfondet trakk seg i 2012 ut av Po-
tashCorp, et stort selskap fra USA/Canda, i 
protest mot dens ulovlige virksomhet knyttet 
til fosfatindustrien i Vest-Sahara.

Magnus Utseth Christoffersen har mastergrad i 
statsvitenskap fra NTNU, og har nylig besøkt de 
okkuperte områdene.

Svart gull og ingen grønne skoger
KOMMENTAR
MAGNUS UTSETH 
CHRISTOFFERSEN

Feil i soyarapport?
SONDRE AASAN

Den 27. februar hadde Ny Tid ein artikkel 
om norsk bruk av soya til dyre- og fiskefôr. 
Der blir det hevda at norsk soyaforbruk 
legg beslag på eit areal i Brasil tilsvarande 
Vestfold fylke, eller ca 20 prosent av det 
norske jordbruksarealet. Talet er henta frå 
Framtiden i våre henders (FIVH) soyarapport 
Godt Brasiliansk (2014). Denne rapporten 
er grundig og bra, men underestimerer 
soya-arealet som trengs til norske husdyr 
og oppdrettsfisk. I rapporten går det fram at 
norsk soyaforbruk til saman legg beslag på 
2000 km2 med soyaplantasje i Brasil. Ved å 
bryte dette talet ned får vi at norske husdyr 

treng 700 km2 soyaplantasje, medan opp-
drettsfisken treng 1300 km2. 

Eg meiner at desse tala er for låge. Norske 
husdyr treng 900 km2 med soyaplantasje i 
Brasil for å dekkje sitt «soyabehov», medan 
oppdrettsfisken treng heile 3900 km2.

FIVH har underestimert soya-arealet fordi 
dei ikkje har rekna om kor mykje soyabøner 
det går med til å framstille ulike soyapro-
dukt. Verken oppdrettsfisk eller husdyr et 
soyabøner, dei et pelletert fôr tilsett raffinera 
soyaprodukt. Til fiskefôr brukas det soy-
aproteinkonsentrat (SPK). Til 1 kg SPK går 
det med 3 kg soyabøner. I kraftfôr til husdyr 

brukas det soyamjøl, her går med 1,25 kg 
soyabøner per kg soyamjøl (ussec.org/re-
sources/conversion-table).

I rapporten til FIVH brukar dei mengde 
soyaproteinkonsentrat og soyamjøl i utrek-
ningane sine, men dei reknar altså ikkje om 
desse størrelsane til soyabøner før dei be-
reknar arealbruken (soya-avlinga er på omlag 
3 tonn/ha). Feilen er analog til å hevde at det 
går med 1 kg torsk for å lage 1 kg tran.

Mattestykket ser då slik ut, viss ein slår sa-
man soya-areal til husdyrkraftfôr med det til 
oppdrettsfiskfôr: (700 km2 x 1,25 = 900 km2) + 
(1300 km2 x 3 = 3900 km2) gir ein total på 4800 

km2 – nesten halvparten av det totale norske 
jordbruksarealet.

Denne omrekninga slår spesielt uheldig 
ut for oppdrettsnæringa, og vitnar om at 
berekraftsproblema ikkje vart løyst då dei 
erstatta fisk med soya i fôret. Tvert om, 
problemet har berre blitt flytta frå våre hav 
til dei Brasilianske slettene, med nedhogging 
av regnskog som logisk konsekvens. 

Aasan er agroøkologistudent ved NMBU.

For en kollektivrevolusjon på 
norske fylkesting

Vi må tenke globalt, men handle lokalt. Det 
var slagordet som ljomet ut av toppmøtet 
om bærekraftig utvikling i Rio i 1992. På den 
tiden var jeg knapt fylt ett år, men setnin-
gen står seg like godt når vi nå nærmer oss 
lokalvalget i høst.

I en tid hvor klimakamp i større og 
større grad handler om kjøp av tvilsomme 
klimakvoter i andre land, har det aldri vært 
viktigere at hvert enkelt land, hver enkelt 
kommune og hvert enkelt lokalsamfunn går 
foran på veien mot nullutslippssamfunnet. 

Like sikkert som det er at Norges klima-
gassutslipp ikke kommer fra en stor pipe 

plassert på toppen av Stortinget, er det at 
utallige viktige beslutninger for hvordan Nor-
ges utslipp utvikler seg tas hver eneste dag i 
landets kommunestyresaler.

Bedre kollektivtilbud. Transportsekto-
ren står for en tredel av Norges samlede 
klimagassutslipp. For å gjøre det enkelt å 
velge miljøvennlig når du skal på jobb, skole 
eller fotballtrening, må kollektivtilbudet i 
alle landets fylker være billig, forutsigbart og 
effektivt. Dersom man skal klare å flytte folk 
ut av bilene og over på bussen eller toget, 
må det bli både det enkleste og billigste 
alternativet. Å få til dette er en makt norske 
fylkespolitikere sitter på.

Fylkespolitikere må skjønne at det har noe 
å si i den store sammenhengen om måned-
skortet for ungdom koster 400 eller 200 
kroner. Eller at det er forskjell på om bussen 
inn til byen går en gang i halvtimen eller 
annenhver time. Vi trenger en kollektivrevo-
lusjon på norske fylkesting.

Bilen i veien. Bilen er i veien – for norske 
klimamål. Men også for det å bygge byene 
våre for framtiden. 

Når de store byene baserer seg på at det 
skal være enkelt å bruke bilen inn og ut av 

sentrum, og bygger infrastrukturen deretter, 
bygger vi byene for bilen, ikke for folket.

Derfor er det spennende å se hva som 
skjer med Oslo Unge Høyre, Oslo Natur og 
Ungdom og Grønn Ungdoms forslag om å 
innføre bilfrie soner i Oslo sentrum. Dette 
ble vedtatt i forrige måned av Ungdommens 
Bystyre i Oslo og skal behandles i bystyret i 
løpet av våren.

Vi trenger politikere som tør å se byen – 
ikke bare for biler. Politikere som ser at det 
er mulig å skape et samfunn hvor vi slipper 
å være avhengige av bilen for å komme oss 
på jobb og legger til rette for gode sykkel- og 
gangveier. Som våger å innføre restriktive 
tiltak som køprising og bilfritt sentrum, Det 
hjelper ikke å skrive det i en fancy klimaplan 
som siden legges i en skuff – det må også 
gjennomføres i praksis.

Ut med oljefyren. Også Kommune-Norge 
er fullt av gamle bygg som enten er lite ener-
gieffektive eller varmes opp av forurensende 
oljefyrer.Stortinget har vedtatt at disse fyrene 
skal ut – og de som må sørge for at dette skjer 
sitter rundt omkring i alle Norges kommuner. 
Men, uten at de vil, skjer det ingen ting.

Kommunene har mulighet til å gå foran i 

omleggingen til det fornybare samfunnet. Før 
brukte vi oljekjeler og forurensende energi 
til å holde temperaturen levelig i klasserom, 
svømmehaller og rådhus. Hva med solceller 
på takene, eller å ta maten som kastes i bruk 
til å lage fornybar energy? Slikt kan ikke be-
stemmes i stortingsmeldinger – det krever at 
norske kommuner styres av klimahelter.

Velg din klimahelt. Norges klimagass-
utslipp har økt med nesten fem prosent 
siden verdens land møttes i Rio, og de siste 
årene har de ligget jevnt og høyt. Verdens 
klimagassutslipp har skutt i taket. Dersom vi 
skal klare å gjøre noe med klimaproblemet, 
trenger vi at alle tar i et tak. Vi kommer ingen 
vei uten at vi gjør noe med oljeindustrien. 
Heller ikke om vi ikke gjør noe med luftfar-
ten, industrien på land og tungtransporten 
som ruller over norske veier. 

For at vi skal klare å nå nullutslippsmålet, 
må alt som utgjør samfunnet hver eneste 
dag gå gjennom en omstilling. Dette skjer i 
kommunene – altså lokalt.

Vestre er leder i Natur og Ungdom.

Tenke globalt og handle lokalt, igjen

IDEALISTEN
ARNSTEIN VESTRE

«Man må ha noen filosofer og tenkere man 
svinger seg med,» sa min gamle tegnelærer 
Hans Jørgen Toming. Han endte dessver-
re sine dager nederst i en trapp, nærmere 
bestemt den bratte som forbinder Fougstad 
gate med Waldemar Thranes gate på Ila i Oslo. 
På den tiden svingte jeg meg, forsøksvis, med 
Wittgenstein og noen bestemte andre filosofer 
fra tiden omkring 1900. Særlig var jeg opptatt 
av Wittgensteins tanker om det uutsigelige og 
om språkets grenser. Det paradoksale i å navn-
gi det unevnelige. 

Etter hvert fant jeg fram til Wilhelm Reich, 
som jeg har svingt meg med siden. På sett og 
vis er han også opptatt av det uutsigelige. Hva 
orgasmebevegelsene og orgasmen uttrykker 
kan ikke sies med ord, skriver Reich i artik-
kelen «The expressive language of the living», 
trykket i tredje utgaven av Character Analysis 
(1933). I motsetning til andre følelser som 
sorg, sinne eller glede, der ordene på sett og 
vis gir en adekvat innramming av fenomenet. 
Nøyaktig hva Reich mener er ikke uttrykt i en 
håndvending, men han knytter orgasmen og 
orgasmebevegelsene til menneskets generelle 
lengsel. Etter det levende liv.

I disse dager kommer det ut en svær bok om 
Reich og hans bedrifter i Norge på 1930-tallet. 
Boka Wilhelm Reich. Biologist er skrevet av 
den amerikanske biologen og vitenskapshisto-
rikeren James Strick og gis ut på det anerkjente 
Harvard University Press. Boka burde vekke 
interesse hos dem som lurer på hva Reich 
egentlig drev med mens han bodde her i Norge. 
Generelt finnes det en bemerkelsesverdig stor 

interesse for Reich her til lands. Da biografien 
om Reichs elev, Ola Raknes, ble utgitt i 2011, 
kunne vi bevitne akkurat dette. Boka ble behø-
rig omtalt og anmeldt i samtlige av landets 
store aviser. Og den voldsomme interessen 
skyldtes ikke hovedsakelig Raknes’ virke som 
målmann og filolog. 

Så hva var det egentlig Reich drev med, i 
sitt laboratorium i kjelleren i Drammensveien 
110H i Oslo? Ifølge Einar Kringlens nedskrevne 
historie om norsk psykiatri, dreide det seg om 
en eksegese i psykotiske fantasier. Reich mente 
han kunne skape liv, kunne man lese i avisene 
den gang, der argumentene for og mot Reich 
utbredte seg over halvannet år og et hundre-
talls artikler omkring 1938. Reich har ikke pei-
ling på det han holder på med, var dommen fra 
et laug av på sett og vis forstokkete klassiske 
medisinere med kreftpatologen Leiv Kreyberg, 
psykiateren Gabriel Langfeldt, han som senere 
ga Hamsun diagnosen «varig svekkede sjelsev-
ner» og den allestedsnærværende fengselsle-
gen Johan Scharffenberg i spissen. Særlig var 
det Reichs påstand om at han hadde løst kreft-
gåten som provoserte. Dette var virkelig en av 
de helt store offentlige debattene på slutten 
av 1930-tallet, og Reichs motstandere ville ha 
ham kastet ut av landet. På Reichs side stilte 
datidens kulturradikale etablissement, med 
skikkelser som Sigurd Hoel, Aksel Sandemose, 
Ola Raknes, Nic Waal med flere. 

Var Reich en vitenskapsmann? James Strick 
mener åpenbart dette. Og han har brukt et tiår 
på å dokumentere og samordne historien om 
hva Reichs biologiske eksperimenter i Oslo i 
tiden 1934–39 gikk ut på. Ikke minst har Strick 
kunnet boltre seg i Reichs arkiv, som ut i fra en 
testamentarisk bestemmelse først ble åpnet i 
2007, 50 år etter Reichs død. Arkivet befinner 
seg nå i Harvard-universitetets bibliotek for 
medisinsk historie. Svaret på spørsmålet om 
hvorvidt Reich var vitenskapelig eller ikke vil 
selvfølgelig måtte hvile på noen grunnleggende 

forestillinger om hva vitenskap er. I vår tid 
er det vanlig å knytte vitenskapelighet til en 
bestemt form for testing av hypoteser. Ikke så 
sjelden bunner dette i Karl Poppers falsifiser-
barhetskriterium: En hypotese er bare viten-
skapelig dersom den lar seg teste og teoretisk 
sett falsifisere. Lar Reichs hypoteser seg teste 
på denne måten?

For dem som lurer, kan jeg røpe at Reich 
ikke begynte å snakke om orgonkraften før 
etter at han hadde reist fra Norge. Men hans 
biologiske arbeider her var vitterlig med på 
å bygge opp under det som senere skulle 
komme. Mer spesifikt var Reich opptatt av å 
studere noe han kalte «bioner» – noen små 
væskefylte blærer, en god del mindre enn de 
minste encellede organsimer biologien kjenner 
til, men som beveger seg med angivelig livful-
le bevegelser. Disse blærene er også behørig 
beskrevet på attenhundretallet, og spørsmålet 
om deres status var sentral i den store debat-
ten om spontan tilblivelse av liv, en gammel 
biologisk hypotese om at liv oppstår spontant 
hele tiden. Om denne debatten har Strick tid-
ligere skrevet en bok ved navn Sparks of Life, 
utgitt på samme forlag. 

Hvorfor Harvard University Press finner 
det viktig å satse på en bok om Reichs arbei-
der på 1930-tallet kan man gjerne spørre seg 
om. Kanskje handler det om å sikre en bredde 
innen den biologiske diskurs. I dagens situa-
sjon er det lett å tenke at molekylær genetikk, 
altså en reduksjon av biologi til biokjemi og i 
siste instans fysikk, skal gi svar på alle viktige 
spørsmål om livet. Slik jeg ser det, forsvinner 
da vesentlige aspekter i biologien, knyttet til 
det levende. Disse spørsmålene har også vikti-
ge politiske og samfunnsmessige sider, all den 
tid vitenskapen generelt og biologien spesielt 
er en vesentlig, kanskje den vesentligste, pre-
missleverandør for samtidens menneskesyn.  

Næss er medisinstudent og magister i filosofi.

Bios logos – 
læren om livet

FRA ORGONSKAPET
TORE KIERULF NÆSS
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I Ny Tid for et par uker siden skrev jeg artik-
kelen «Nødvendig grønn kosmopolitikk». 
Jeg tar blant annet opp hvordan klimakrisen 
henger sammen med økende global ulikhet, 
som igjen henger sammen med vårt vok-
sende forbruk. Det er ikke bare den blåblå 
regjeringen som står for en politikk som for-
sterker de akselererende miljø- og klimautfor-
dringene, som igjen forsterker andre globale 
kriser. Under den rødgrønne regjeringen 
kunne vi i den såkalte Perspektivmeldingen 
lese at de gikk inn for en tredobling av det 
private forbruket. 

I den forbindelse nevner jeg at «når Kristin 
Halvorsen som SVs leder og den rødgrønne 
finansministeren under finanskrisen oppfor-
dret til økt forbruk for å løse Norges utfordring-
er, ble det åpenbart at denne grønne bølgen 
først kunne bli en reell politisk kraft gjennom 

MDG [Miljøpartiet de grønne, red.anm].» 
Kristin Halvorsen kommer så med et tils-

var til dette i forrige utgave av Ny Tid, under 
tittelen «VG-skapte myter». Dette er likevel 
et underlig dementi, siden hun ikke forsøker 
å dementere at SV stiller seg bak Aps og de 
andres vekstpolitikk. Hun bekrefter egentlig 
også en del av uttalelsene hun kom med under 
finanskrisen, men sier at VG overdrev på noen 
punkter, noe som sikkert er riktig. I min artik-
kel går jeg jo likevel ikke inn på detaljer om 
hvordan ordene falt. Dermed kan jeg ikke se at 
jeg viderefører myter, men snarere snakker om 
det mer generelle om at mange hadde håpet at 
SV i større grad kunne ha fokusert på vekstkri-
tikk, ikke minst under finanskrisen. 

Det er ikke vanskelig å ha forståelse for at 
Kristin Halvorsen som finansminister måtte 
ta mange ulike hensyn. Ikke desto mindre 

mener vi i MDG hovedfokus framover må 
være å skape et globalt samfunn som opererer 
innenfor de rammene naturen hvert år klarer 
å regenerere. Dette er viktig både for å unngå 
å tappe ressurser som våre barn skal leve av, 
og for å ikke øke de globale forskjellene. Det 
handler dermed ikke bare om klima og miljø, 
men også om global og sosial rettferdighet. Vi 
håper derfor at SV framover vil støtte MDG i 
å løfte fram disse spørsmålene, heller enn å 
henge seg opp i spissfindigheter rundt presse-
dekningen i 2008. 

Solum er fylkesleder for Miljøpartiet De Grønne 
i Akershus.

Det er ikke en menneskerett å kjøpe ny mobil 
en gang i året. Eller å pusse opp kjøkkenet 
hver gang skapplatene har et udatert design. 
Nei, det er ikke en menneskerett, og ingen 
statistikk tyder på at vi i Norge er blitt lyk-
keligere i takt med med at vår materielle 
velstand har steget. Likevel er det nærmest 
tabubelagt å nærme seg spørsmålet om for-
bruksreduksjon i Norge. Grønne politikere 
har en jobb å gjøre. Vi må vise at politikk for 
å redusere og effektivisere forbruket vårt 
aldri har handlet om å redusere norsk vel-
stand, be folk dusje i kaldt vann eller rasjone-
ring av strøm.

Da De Grønnes stortingsrepresentant Ras-
mus Hansson brukte åttitallets Norge som en 
retorisk metafor, ble det rabalder. Det er ikke 
overraskende at denne metaforen ble, og sta-
dig blir, brukt til å harselere med De Grønne. 
At det vitses om hårklipper, slengbukser og 
Led Zeppelin tas nok med en stor klype salt. 
Det er derimot interessant å merke seg at an-
dre forkjempere for progressiv miljøpolitikk 
brukte rikspressen til å ta kraftig avstand fra 
Hanssons uttalelse, og senere har tiet i hjel 
forbruksdebatten. 

Audun Lysbakken brukte valgkampinn-
spurten til å påpeke at SV var miljøpartiet 
som ikke ville tilbake til åttitallet. Bellona-le-
der Frederic Hauge «reagerte kraftig» på at 
Hansson trakk linjer til åttitallet i valgkam-
pen. Episoden med åttitallet har nå for lengst 
passert, og vi er snart på vei inn i en ny 
valgkamp. Det er blitt slått ettertrykkelig fast 

at ingen partier vil ta Norge tilbake til fortida. 
Men det ble med det. Debatten Hansson for-
søkte å reise om forbruk stilnet hen. Og slik 
har det forblitt. Aversjonen mot å røre ved 
spørsmålet om forbruk hersker stadig. Det er 
få, om ingen, norske stortingspolitikere som 
forteller velgerne – den norske befolkning – 
at hvis skal vi redde klimaet må vi forbruke 
mer effektivt, bruke og kaste mindre plast, og 
kjøpe færre ting og tang. 

«Det er en åpenbar grense. 
Vi kan ikke kjøpe oss nye 
jordkloder.»

Politikerne som unngår forbruksspørsmå-
let uttaler ellers i tydelige ordelag at vår tids 
største utfordring  – det er klimatrusselen. 
Vi snakker også om politikere som har en 
ganske solid klimapolitikk å hvile på, og 
politikere som til og med sier at klima er 
deres viktigste saksfelt. Om disse politikerne 
og miljøaktivistene skal levnes troverdighet, 
må de ta konsekvensende av følgende: Det 
økologiske fotavtrykket nordmenn etterlater 
seg i dag er altfor stort. Klart vi skal omstille 
energiproduksjon og -bruk fra fossilt til for-
nybart, og klart vi skal arbeide for energief-
fektivisering, men det er også en uomtvistelig 
sannhet at vi totalt sett må bruke mindre 
energi. Det er imidlertid ikke slik at mer 
rettferdig fordelte energiressurser betyr at 
vi kommer til å få det dårlig – slik høyresida 
anklager oss for, og slik mange miljøpolitike-
re er altfor redde for at velgerne tror. 

Det er på tide å avlive mytene og strå-
mannsargumentasjonen som sirkulerer rundt 
grønn politikk for forbruksreduksjon. Det 
er på tide å løfte et aspekt ved nødvendig 

klimapolitikk som omtales altfor sjeldent. 
Dette er nødvendig av hensyn til både plane-
ten, og til fattige arbeidere som får to øre for 
å sy T-skjorta vi kjøper til spottpris. La meg 
derfor gjøre et ærlig forsøk på å illustrere hva 
forbruksreduksjon dreier seg om.

Å effektivisere og redusere forbruk handler 
om å kjøpe klær av solid materiale som varer 
lenge. Det handler om å reparere oppvask-
maskinen når den er blitt ødelagt, heller enn 
å kjøpe ny. Det handler også om å bruke mer 
penger på konserter, teater og idrettsarran-
gementer fremfor stadig nye ting. Å redusere 
forbruket vil også resultere i mer tid – tid 
som kan brukes på venner og familie, i skog 
og mark, med kjæledyr, eller i kinosalen.

Å redusere forbruk krever politisk handle-
kraft – det må bli billigere å få skoene repa-
rert av en skomaker enn å kjøpe ett nytt par. 
Det må bli mindre emballasje på maten vi 
kjøper. De kortreiste varene må bli billigere, 
og varene med høyt karbonavtrykk dyrere. 
Det må bli attraktivt økonomisk og praktisk 
for privatpersoner å dele på hager så vel som 
transportmidler. 

For at denne politikken skal bli virkelighet 
må de som påberoper seg å være miljøpoli-
tikere tørre å ta i problemstillingen. Et barn 
kan forstå at det er umulig både å redde 
ressursgrunnlaget og samtidig tredoble vårt 
private forbruk i løpet av 50 år, slik perspek-
tivmeldingen legger opp til. I Norge kan vi 
kjøpe oss til stadig mer. Det er ikke rart men-
taliteten vår formes av dette, slik at forestil-
lingen om uendelig vekst i privat forbruk er 
mulig. Men det er en åpenbar grense. Vi kan 
ikke kjøpe oss nye jordkloder. 

Kvam er talsperson for Grønn Ungdom

Artikkelen «Kvinner utelukkes fra fredspro-
sesser» fra Ny Tid #8 2015 påstår at den 
norske regjeringen ikke legger press på 
for å inkludere kvinner i fredsprosessene. 
Utenriksdepartementets Berit Skotnes sier 
påstanden imot:

1. Flere peker på at en svakhet ved 
handlingsplanen er at det ikke følger et budsjett 
med. Hvordan skal regjeringen sikre at målene 
i handlingsplanen blir gjennomført uten 
øremerkede midler?

Hovedpoenget med handlingsplanen er at 
arbeidet med kvinner, fred og sikkerhet nett-
opp ikke skal være små sideprosjekt, men at 
kjønnsarbeidet skal være en integrert del av 
de store og generelle bevilgingene for fred og 
sikkerhet. Arbeidet med KFS og handlingspla-
nen blir derfor finansiert over flere budsjett-
linjer. Målet er å øke andelen av midler som 
går til dette innenfor eksisterende budsjetter.

Noen midler øremerkes også spesifikt 
til tiltak for kvinner, fred og sikkerhet, for 
eksempel:

· 25 millioner til sivilsamfunnsorganisasjoner.
· Øremerkede midler til utvalgte ambas-

sader.
· 30 millioner kroner øremerkes integrering 

av kjønnsperspektiv i humanitær innsats, 

mye av dette til forebygging av kjønnsbasert 
vold. 

2. Vi skriver om at 1325-resolusjoner vil 
øke kvinners delaktighet i fredsprosesser. Ny 
forskning viser at det sjelden er partene i en 
konflikt som tar initiativ til å få med kvinner. 
Kan Norge yte press i fredsprosesser der vi har 
en rolle? Hvilke konkrete tiltak gjør Norge for å 
fremme kvinners delaktighet i fredsprosesser?

Ja, Norge jobber direkte opp mot partene 
for at de skal inkludere kvinner i fredspro-
sesser. Kvinners deltakelse bidrar til at 
fredsavtalene blir mer legitime og bærekrafti-
ge. Vi jobber langs fire spor: å få flere kvinner 
med i forhandlingsdelegasjoner, øke antallet 
kvinnelige meklere, styrke lokale kvinners 
innflytelse i fredsprosesser og arbeide for 
integrering av kjønnsperspektivet i fredsav-
taler.

For eksempel i Colombia har Norge lenge 
vært pådrivere for at kjønnsperspektivet 
skal inkluderes i fredsforhandlingene, og vi 
bidrar med norsk og internasjonal ekspertise 
for å få til dette. Vi har blant annet støttet at 
partene har opprettet en underkommisjon 
for likestilling, som jobber med hvordan 
kjønnsperspektivet best mulig kan ivare-
tas i fredsavtalen, og at kvinners stemmer 

inkluderes. Norge støtter lokale kvinneorga-
nisasjoner og nettverk i landet blant annet 
gjennom FOKUS. Disse bidrar til at lokale 
kvinner deltar, engasjerer seg og får satt 
søkelys på sine egne erfaringer og innspill til 
fredsprosessen.

3. Fem land skal prioriteres. Fokus mener 
at handlingsplanen ikke er konkret nok på 
hvordan arbeidet opp mot hvert enkelt land eller 
hvor mye penger det skal settes av til de ulike 
landene. Er dette en svakhet?

Norge har allerede tungt engasjement i 
disse fem landene: Afghanistan, Colombia, 
Myanmar, Palestina og Sør-Sudan. Vi går nå 
inn for å styrke arbeidet med kvinner, fred 
og sikkerhet ytterligere. Handlingsplanens 
funksjon er å gi de overordnende føringene 
og målene for dette. Vi jobber nå aktivt med 
å konkretisere dette arbeidet. Det er viktig 
at nasjonale behov og prioriteringer danner 
basis for hvordan den spesifikke innsatsen 
utformes.

Skotnes jobber for Utenriksdepartementet og er 
departementenes koordinator for arbeidet med 
Kvinner, fred og sikkerhet. 

VG-skapte myter?

Vi kan ikke kjøpe ny jordklode

«Norge jobber direkte opp mot partene for å 
inkludere kvinner i fredsprosesser»

Ny Tid tar det årvisse oppgjøret med femin-
istene før 8. mars. La oss alle være sikre på 
at ingen mål kan nåes. La oss krangle med 
hverandre istedenfor å samarbeide.

Ny Tid sier at 8.marskomitéen har utelatt 
romkvinnene. Uten vår omsorg sitter de på 
gata og tigger. Vi har også glemt å ha kvin-
ners deltagelse i fredsprosesser. 

Skal jeg le, gråte eller prøve meg på 8.mar-
spedagogikk? 

8. mars ble stiftet av streikende kvinner 
som kjempet for anstendige arbeidsforhold. 
Det er altså arbeiderkamp vi markerer. 

Parolene er spisset mot ulike ulikheter 
som lavere lønn, lavere stillingsprosent, la-
vere pensjon. 8. mars er likevel mer enn bare 
arbeiderkamp. Hele veien har fredsarbeid og 
internasjonal solidaritet vært i det politiske 
grunnlaget. Perspektivet er alltid utjevning 
av fattigdom. Derfor kjemper man mot utnyt-

ting av fattige globalt, nasjonalt og lokalt.
Vi har alltid kjempet mot at grupper settes 

opp mot hverandre. 

Arbeidsprossessen til 8. mars. Hvert år, noen 
måneder etter 8.mars, starter arbeidet med 
neste års 8. marsarrangement. Alt av kvin-
neorganisasjoner, partier og en haug med 
organisasjoner inviteres.Her møter alt fra 
Høyrekvinner til Ottar, Pion, fredsbevegelsen, 
autonome anarkister til Fagforbundet. Folk er 
også invitert fra ulike minoritetsgrupper.  

Parolen blir til mens man går. Møtet velger 
Arbeidsutvalg (AU). AU er ikke komitéen. De 
store møtene der alle kalles inn og alle kan 
påvirke vedtak er selve komitéen. Formen er 
med andre ord som et allmøte. Minotenk kan 
godt lage et kvinneutvalg og reise tiggende 
romkvinners sak enten alene eller sammen 
med andre i komitéen. Parolesystemet har et 
hierarki. Noe er selvsagt hovedparoler. Man 
kan ikke lage paroler som strider mot hoved-
paroler. Så hvis vi har vedtatt å ha en parole for 
6-timers arbeidsdag så vil ikke en parole som 
går inn for lengre arbeidsdager aksepteres. 
Noen ganger, som ifjor, kommer saker tilbake. 

Ingen hadde vel spådd før valget at vi måtte ta 
abortkampen på ny i 2014.

Klasse og sånt. 8. mars er i likhet med 1. mai 
en dag for markering av arbeidspolitiske og 
internasjonale rettigheter. Dette er og blir det 
viktigste. Lik lønn mellom kjønnene, lik rett til 
hele stillinger, gode ordninger som ikke skyver 
kvinner ut av arbeidslivet. Ikke bli lønnstape-
re etter barnefødsel og lik pensjon er sentrale 
inntektsmål for kvinner. Siden kvinnelønnen 
er 80% av mannslønnen ifølge SSB så vil alle 
kvinner uansett klasse være litt mer under-
klasse i sin klasse. Kvinner er rett og slett fat-
tigere enn menn. En innvandret kvinne med 
ingeniørutdanning er dobbelt undertrykket 
både som kvinne og innvandrer.   Å anklage et 
allmøte bestående av alle som følte seg kal-
let til å komme for ikke å ha noe annet enn 
et hvitt middelklasseperspektiv er å spytte på 
Fagforbundet, Mirasenteret, kvinnebevegelsen, 
folk fra radikale partier og autonome anarkis-
ter. Det er rett og slett en smule provoserende. 

Nesje var i 8. marskomitéens Arbeidsutvalg i 
2012/13

Kampen om kvinnekampen
INNLEGG
MONA NESJE

UNGE STEMMER
ANNA SERAFIMA S. KVAM

AV ØYVIND SOLUM

AV BJØRG SKOTNES

I George Orwells roman 1984 finner vi begre-
pet «nytale», den norske oversettelsen av 
originalens «newspeak». Denne talemåten 
innebærer at krig er fred og uvitenhet. 
Begrepet slår meg når jeg leser statssekretær 
i Justisdepartementet Hans J. Røsjordes 
innlegg i Ny Tid nr. 8. Her kommenterer han 
et intervju med meg og mener å beriktige det 
jeg har sagt. Røsjorde framstiller her svekket 
forebygging som en styrking. I Orwells 1984 
ville dette vært «blackwhite».

Jeg er leder for Det kriminalitetsfore-
byggende råd (KRÅD), et organ som ble 
opprettet i 1980 for å komme med synspunk-
ter i den kriminalpolitiske debatten. Organet 
er faglig fritt og uavhengig. Vi gir råd til både 
sentrale og lokale myndigheter. KRÅD har si-
den 22. juli 2011 gjentatte ganger kritisert jus-
tismyndighetene for å satse ensidig på den 
reaktive beredskapen. Vi mener at antallet 
politihelikoptre og størrelsen på gummibåte-
ne ikke forebygger ny terror alene. Helt andre 
virkemidler – samarbeid mellom kommunale 
etater, nærmiljøer, familier og politi – må til 
dersom vi skal lykkes. De fleste eksperter på 
terrorbekjempelse er enige med oss i dette.

Men Røsjordes departement har altså 
foreslått å legge ned KRÅD. Som erstatning 
ønsker statsråden et kunnskapssenter, 
slik KRÅDs sekretariat er i dag. Den store 
forskjellen blir koblingen til en tverrdepar-
temental gruppe, med forutsetninger for full 

politisk kontroll. Til tross for at Røsjorde gir 
inntrykk av at dette innebærer en økt satsing 
på kriminalitetsforebygging, skal det ikke til-
føres økte økonomiske eller personellmessi-
ge ressurser. Tvert imot åpnes det for å spare 
kostnader. Departementet tror at nytt navn, 
og samme eller et redusert antall personer, 
mulig innsparing og politisk kontroll er å 
styrke kompetansen. Dette er «duckspeak» på 
nytale i verste Orwell-tradisjon.

Vil departementet stilne 
en kritisk stemme før 
politireformen skal behandles 
av Stortinget?

Som begrunnelse viser Røsjorde til at 
Riksrevisjonen har kritisert Justisdeparte-
ment for i liten grad å ha sikret en helhetlig 
oppfølging av det kriminalitetsforebyggende 
arbeidet, slik Stortinget har forutsatt. Riks-
revisjonen utpeker konkrete områder der 
departementet ikke har fulgt opp. På disse 
områdene har KRÅD for flere år siden utredet 
konkrete forslag, som ikke er fulgt opp i 
departementet; KRÅD er legen som skriver 
resepter for å bedre tilstanden, men er det 
legens (KRÅDs) «feil» at pasienten (Justisde-
partementet) lar være å ta medisinen? Noen 

få saksbehandlere og et faglig uavhengig råd 
ofres for at de mange hundre ansatte i Justis-
departementet og Politidirektoratet ikke har 
maktet få 15 500 politiansatte til å prioritere 
kriminalitetsforebygging.

Justisdepartementet har hastverk med å 
legge ned KRÅD. Da departementet i begyn-
nelsen av januar sendte forslaget til høring, 
fastsatte det en høringsfrist på fire uker. Det 
følger av utredningsinstruksen at høringsfris-
ter normalt skal være tre måneder, og ikke 
mindre enn seks uker. Reglene i instruksen 
kan bare fravikes når særlige omstendigheter 
gjør det nødvendig. Beslutning om fravikelse 
skal fattes av statsråden selv, være skriftlig 
og begrunnet, og følge saken. Heller ikke 
dette er skjedd. Hvorfor haster det slik?

KRÅD har i det siste vært kritiske til 
Justisdepartementets forslag om almin-
nelig bevæpning av politiet og en særskilt 
straffebestemmelse mot fremmedkrigere. 
KRÅD kritiserte begge forslagene for dårlig 
forberedelse og mangelfull begrunnelse. 
Kanskje departementet vil stilne en kritisk 
stemme før politireformen skal behandles av 
Stortinget?

Istedenfor å drive med «nytale» – kan du 
ikke heller si det som det er, Røsjorde?

Rana er rådsleder i KRÅD (Det kriminalitetsfore-
byggende råd).

«Nytale» fra statssekretær Hans J. Røsjorde
AV SHAHZAD RANA

Ukens politiske karikatur. Fiduz.
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Kritikk

Exhibition. Regi: Joanna Hogg, foto: Ed 
Rutherford

Den særegne og fascinerende 
britiske filmskaperen Joanna 
Hogg laget sin mest fullendte 
film.

FILM

ALEKSANDER HUSER

Exhibition av britiske Joanna Hogg er måne-
dens film på cinemateker rundt om i landet. 
Den var også på programmet til Kosmorama 
filmfestival i Trondheim forrige uke. På 
Cinemateket i Oslo vises dessuten Hoggs to 
foregående spillefilmer, så der er det mulig å 
gjøre seg kjent med hele filmografien til en av 
Europas – for ikke å si verdens – aller mest 
interessante filmskapere for tiden.

Jeg kan først som sist flagge min egen 
delaktighet i dette, om ikke annet fordi det er 
noe jeg er ganske stolt av. I fjor var jeg nemlig 
invitert av Tromsø Internasjonale Filmfestival 
til å være en av filmkritikerne som valgte ut 
en film under programmet Kritikeruka, og i 
samarbeid med festivalen falt mitt valg på 
nettopp Exhibiton. I etterkant av dette anbe-
falte jeg for Cinemateket i Oslo å vise alle 
hennes tre filmer, som de nå altså gjør – i til-
legg til at den nyeste som nevnt vises på flere 
av landets cinematek.

Joanna Hogg er en av flere spennende 
kvinnelige filmskapere fra Storbritannia de 
siste årene, sammen med blant annet Andrea 
Arnold, Lynne Ramsay, Carol Morley og Clio 
Barnard. Det er da også noe utpreget britisk 
ved filmene hennes, med sin kjølige eleganse, 
selvsikre underfortalthet og subtile komikk. 
Og ikke minst rollefigurenes manglende 
evne til å si hva de egentlig mener. Hogg har 
dessuten mer enn et bein plantet i realismen. 
Hennes varme for sine karakterer kan sågar 
sammenlignes med den mer kjøkkenbenk- 
orienterte sosialrealisten Mike Leigh.

Joanna Hogg langfilmdebuterte i en alder 
av 47, hele 19 år etter hun ble uteksaminert 
fra den prestisjetunge National Film and 
Television School utenfor London. I tiden 
i mellom laget hun først musikkvideoer 
for artister som Alison Moyet og Johnny 
Thunders, før hun entret en lengre karriere 
som regissør av ulike britiske fjernsynsserier. 
På 2000-tallet hadde hun en mindre aktiv 
periode hun har omtalt som «sabbatsår», 
hvor hun også etter sigende strevde med 
noen av de samme problemene som hoved-
karakteren Anna gjør i spillefilmdebuten 
Unrelated. En film som da også startet som et 
selvbiografisk prosjekt, men etter hvert beve-
get seg over til fiksjon. 

Da Hogg omsider langfilmdebuterte i 2007, 
var det med en usedvanlig formsikker og på 
flere måter moden førstefilm. Unrelated for-
teller om en barnløs, britisk kvinne i midten 
av 40-årene på ferie i Toscana, og som etter 
hvert henger mer med deres tenåringsbarn 
enn sine jevnaldrende gamle venner. I tillegg 
til at hun her fant et formspråk som skulle 
prege hennes kommende filmer, slo debuten 

an et sentralt gjennomgangstema i Hoggs 
filmografi, nemlig tilhørighet. Og ikke minst 
mangelen på tilhørighet, slik tittelen mer enn 
hinter om. 

Formspråket i Unrelated er preget av et sta-
tisk kamera, med sparsommelig bruk av både 
klipp og nærbilder. Hogg anvender et tablåak-
tig filmspråk som etter hvert kan sies å være 
relativt utbredt, men kombinerer det med 
en nokså sjelden form for autentisitet. Det 
som utspiller seg i de stillestående bildene er 
nemlig preget av en svært påtagelig realisme, 
hvor karakterer for eksempel snakker mer 
som man gjør i virkeligheten enn på film. Det 
innebærer uferdige setninger og lignende. 
Autentisiteten skapes dessuten av filmens 
særegne lydbilde, som i likhet med bildeut-
snittene synes å fange det som utspiller seg 
fra avstand. Her får vi et slags totalbilde av 
lyd, som unnlater å framheve presumptivt 
viktige deler av dialogen. Til tider foregår 
handlingen og lydbildet sågar utenfor det 
som vises i bilderammen, som når vi ser 
karakterene beklemt høre en høylydt krangel 
i rommet ved siden av.

Den mest aktuelle Exhibition 
er uansett – for å avslutte 
med en rekke substantiv – en 
dypt original, elegant, intim, 
stilsikker, suggererende og 
ikke minst intelligent film, 
som strengt tatt ikke ligner 
noen andre. Om man ser bort 
fra Hoggs tidligere filmer, da.

Annas mellomposisjon mellom de unge 
og voksne i Unrelated blir gjenstand for en 
del ubekvem humor, men er gjennomgående 
skildret med mye sårhet og stor grad av 
empati fra regissørens side. Nettopp denne 
kombinsjonen av et distansert filmspråk med 
en påtakelig nærhet og empati er en av Hoggs 
fremste særtrekk, som i mine øyne gjør 
henne til en mer interessant filmskaper enn 
for eksempel østerriske Michael Haneke. En 
filmskaper hun ofte blir sammenlignet med, 
men som ikke nødvendigvis kan sies å vie 
særlig mye kjærlighet til sine karakterer. Det 
er for å si det med måte.

Videre tvinges Anna etter hvert (mye på 
grunn av at hun er til stede når ungdommene 
bulker en lånt bil) til å velge mellom de to 
generasjonene, og med det bygger filmen 
opp til et slags klimaks med påfølgende 
katarsis. Denne relativt tradisjonelle drama-
turgiske strukturen er ikke like tilstedevæ-
rende i Hoggs andrefilm Archipelago (2010), 
som ellers har mange likhetstrekk med 
Unrelated i både form og innhold. 

I Archipelago skildrer Hogg igjen en gruppe 
velstående briter på ferie, nå på Scilly-øyene 
utenfor det britiske fastlandet. De ferierende 
er denne gang bare en familie. De samles i 
et sommerhus utenfor sesongen i anledning 
av at sønnen Edward skal dra til Afrika i en 
periode for å jobbe med humanitærarbeid. 
Familien samles imidlertid ikke helt, da faren 
bare er tilstede i den andre enden av tele-
fonsamtaler moren har med ham. Ikke ulikt 
hvordan Anna i Unrelated stadig ringer sin 

kjæreste, som ikke ble med på ferien etter en 
krangel.

Det er en veksling i Archipelago mellom 
flere rollefigurer. Vekslingen er større enn i 
både Unrelated og Exhibition. Men om filmen 
har en hovedkarakter, er det nevnte Edward, 
spilt av Tom Hiddleston. Skuespilleren, som 
senere har fått et stort navn i Hollywood, 
debuterte for øvrig i Unrelated og er med i 
alle Hoggs filmer. Den idealistiske sønnen 
sliter med at moren og søster Cynthia (bare 
navnene sier en del om klassetilhørigheten 
deres!) ikke har latt ham ha med sin kjæreste 
gjennom halvannet år til feriehuset. Ikke 
desto mindre har de funnet det naturlig å leie 
inn en ung kvinne til å tilberede den lille fami-
liens måltider, noe som plager Edward vel 
så mye. Han gjør dermed mange forsøk på å 
integrere kokken i spisingen av disse målti-
dene og andre fritidssysler, noe som fører til 
en del sosial ubehagelighetskomikk som kan 
føre tankene til Ruben Östlund. Selv om Hogg 
ikke tar situasjonene fullt så langt ut som 
man kan anta at den svenske filmskaperen 
ville ha gjort. Jeg mener at dette gjør Hogg til 
den mest interessante filmskaperen.

Med Edwards åpenbare dårlige samvittig-
het for å være privilegert tar Hogg dessuten 
opp klasseaspekter mer direkte enn hun gjør 
i sin øvrige filmografi. Uten at klassekritikk 
i seg selv synes å være hennes hovedan-
liggende, som snarere er de emosjonelle 

relasjonene karakterene i mellom. I andre-
filmen tar Hogg dessuten et skritt vekk fra 
den tradisjonelle dramatugien, og unngår 
det mer konvensjonelle klimakset – selv om 
Archipelago på andre måter slutter nokså 
identisk som Unrelated, med utflyttingen av 
et feriehus ved oppholdets slutt.

Både disse boligene og deres omkringlig-
gende landskaper har i de to hittil beskrevne 
filmene blitt benyttet som en integrert del av 
Hoggs estetikk. Dette tar hun imidlertid enda 
lenger ut i tredjefilmen Exhibition (2013), 
hvor et hus nærmest blir en egen karakter 
i dramaet. Denne gang har Hogg for første 
gang lagt handlingen til den britiske hoved-
staden, nærmere bestemt til en eksisterende 
modernistisk villa tegnet av arkitekten James 
Melvin. I filmen er dette særegne huset 
både hjem og arbeidssted for et moderne 
bohempar, bare kalt ved sine initialer D og 
H. De spilles av henholdsvis Viv Albertine 
(som besøkte by:Larm og Cinemateket i Oslo 
sist helg), kjent fra punkbandet The Slits, og 
konseptkunstneren Liam Gillick, som var en 
som var en del av miljøet til Damien Hirst på 
90-tallet. Også dette representerer en trend 
i Hoggs filmer om å caste ikkeprofesjonelle 
sammen med profesjonelle skuespillere, 
slik maleren som underviser mor og dat-
ter i Archipelago ble spilt av kunstneren 
Christopher Baker. Dette grepet er trolig 
ment å tilføre ekthet, noe det definitivt gjør i 

Exhibition. Albertine og Gillick gestalter nem-
lig hovedrollene med en dempet og – med 
fare å for å si det med en selvmotsigelse – 
påtagelig naturlig autentisitet. 

Handlingen, som er av det minimalistiske 
slaget, tar utgangspunkt i at det barnløse og 
åpenbart økonomisk velstilte paret skal selge 
denne boligen. Fraflyttingen synes først og 
fremst D, altså protagonisten, å ha problemer 
med, til tross for at den gjennomgående sub-
tile filmen hinter om en forstyrrende fortidig 
hendelse som trolig har funnet sted her. Til 
en viss grad er filmen en karakterstudie av 
henne, og ikke minst en studie av hennes 
tilhørighet til dette huset, der hun beveger 
seg rundt i rommene og forbereder en ny 
performance etter et opphold fra sitt kunst-
neriske virke. Ofte ser vi henne også utenfra, 
mens hun mer eller mindre avkledd viser og 
skjuler seg mellom persiennene i byggets 
store vinduer. Se det gjerne i sammenheng 
med filmens tittel.

Som det vel framgår, er det å forlate et hus 
et enda mer sentralt motiv i Exhibition enn 
i de to foregående filmene. Slik kommunika-
sjon og mangel på sådan også kan kalles et 
gjennomgangstema dukker telefonsamtaler 
igjen opp, her gjennom husets interntelefon. 
Denne benytter D ved en anledning til å ringe 
sin mann for å høre om han er interessert i 
å ha sex, med ikke ubetydelig komisk effekt. 
Likevel er Exhibition mindre åpenbart humo-

ristisk enn de to foregående filmene. Dette er 
for så vidt i tråd med at Hogg – til tross for at 
den uvanlig sikre debuten i stor grad definer-
te både form og innhold for de foregående 
filmene – har rendyrket sin estetikk, og med 
det blitt gradvis mer kompromissløs. Følgelig 
er Exhibition den dramaturgisk minst kon-
vensjonelle, narrativt mest subtile og kanskje 
også formmessig mest fullendte av de tre. 

Hvilken av de tre liker jeg best? Jeg er ikke 
helt sikker. Alle er ganske så fabelaktige. Men 
den mest aktuelle Exhibition er uansett – for 
å avslutte med en rekke adjektiv – en dypt 
original, elegant, intim, stilsikker, suggereren-
de og ikke minst intelligent film, som strengt 
tatt ikke ligner noen andre. Om man ser bort 
fra Hoggs tidligere filmer, da.

Selv har hun vært tilbakeholden med 
informasjon om sin neste film etter Exhibiti-
on, men røpet at hun blant annet skriver på 
en historie som utspiller seg på begynnelsen 
av åttitallet. Det vil imidlertid ikke overraske 
meg om tiden vil være mindre vesentlig enn 
stedet den kommer til å utspille seg.

Huser er fast filmkritiker i Ny Tid.

Joanna Hoggs stiliserte autentisitet
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Vagant 1/2015. Audun Lindholm (red.). 
Cappelen Damm.

Da Vagant #1 2015 ble 
trykket, med en artikkel om 
den russiske nasjonalisten 
Aleksander Dugin, ble 
politikeren Boris Nemtsov 
drept.

AV RUNE F. HJEMÅS

Fanatisme, og anklagene om fanatisme, står 
sentralt i årets første utgave av tidsskriftet 
Vagant. I nummerets fyldige dossier belyses 
temaet fra flere vinkler – en samtale med 
Alberto Toscano, filosof og forfatter av boken 
Fanaticism – On the Use of an Idea (2010), en 
ideologisk analyse av den radikale russiske 
nasjonalisten Aleksandr Dugin, og en presen-
tasjon av den frenetisk produktive musikeren 
Muslimgauze er noen av bidragene som er 
med på å utdype temaet.

Fanatisme er i seg selv et verdinøytralt 
begrep som kun beskriver en viss type ufor-
sonlig framferd, uten hensyn til følgenes moral-
ske eller verdimessige valør. Begrepet er med 
andre ord politisk fleksibelt, og har da også 
gjennom historien vært brukt på ulike og til 
dels motstridende måter. Å anklage noen for 
fanatisme er en effektiv måte å stigmatisere 
dem på, for i neste omgang å legitimere bru-
talitet, invasjoner og okkupasjoner. Fanatisme 
blir dermed et instrumentelt begrep, egnet for 
ansvarsfraskrivelse: «For dem som framstiller 
seg som toleransens og kommunikasjonens 
forsvarere, rettferdiggjør selvsagt denne ufor-
sonligheten at man selv blir intolerant og ikke-
kommuniserende,» påpeker Toscano. Å la seg 
forlede av ensidig fanatismeretorikk fører ikke 
bare til en tilsløring av radikale trekk ved egen 
historie, men blokkerer også for innsikt i andre 
tenkemåter og verdensbilder.

Forståelse. En nærmere undersøkelse av 
fenomenet trengs. De liberale samfunnene 
i det vestlige Europa har gjort det til en 
ryggmargsrefleks å avvise tankesett basert 
på ensidige overbevisninger og absolutter. 
Dette er i alle fall påstanden som fremmes i 
nummerets leder, signert redaktør Lindholm. 
Når denne avvisningen, som typisk gir seg 
utslag i forhastede påstander om «ekstremis-
me», samtidig fungerer som selvros, skaper 
det distanse heller enn forståelse. Uviljen 
mot å imøtekomme det man anser som fana-
tisme, kan i seg selv anta fanatiske trekk. 
Spørsmålet er om vi har inntatt en holdning 
som begrenser samfunnsdebatten og holder 

enkelte grupperinger utenfor, under dekke av 
å gjøre det motsatte.

Vagants temadel springer ut av en tydelig 
polarisert samtid, og uttrykker et ønske om 
å bøte på dette ved å «se tro og lidenskap i 
hvitøyet». Gjennom å lete etter lengslene og 
ideene bak fanatismen, heller enn å «sette de 
ulike formene for fanatisme på formel», søkes 
det dialog med tankesett vi ellers helst fore-
trekker å møte med prinsippfast skepsis.

Alberto Toscanos bok om fanatisme utgjør 
et viktig omdreiningspunkt for dette numme-
ret av Vagant. Et av de lengste bidragene er 
en gjengivelse av en samtale mellom Toscano 
og Gisle Selnes, fra førstnevntes norgesbesøk 
i forbindelse med et seminar i regi av for-
skergruppen Radikal filosofi og litteratur ved 
Universitetet i Bergen i fjor høst. Toscanos 
innfallsvinkel er vestlig filosofihistorie, og han 
peker blant annet på hvordan forholdet mel-
lom fanatisme og toleranse endret seg i opp-
lysningstiden. Hos Voltaire sto toleransen og 
fanatismen som klare motpoler, mens det fra 
Kant og framover skjedde en vending mot å se 
fanatismen som en tilbøyelighet ved fornuften 
selv, og ikke som en motsetning til den.

I lys av 2000-tallets krig mot terror har 
Voltaires motsetningsteori vunnet ny opp-
slutning innen liberal politisk tenkning. Kants 
linje, der fanatisme kan leses som en overdre-
ven bruk av fornuft, åpner for et mer nyansert 
syn – også på fanatiske trekk ved den sekulære 
vestlige idehistorien.

Gys av aktualitet. Med Kant in mente blir det 
muligens noe enklere for moderne europeere 
å se forbi de vante oppfatningene om oss og 
dem, og å møte annerledes tenkende med 
et noe mindre avvisende utgangspunkt. En 
grundig presentasjon av den kontroversielle 
russiske samfunnsdebattanten Aleksandr 
Dugin framstår som Vagants mest helhjerte-
de forsøk på en slik tilnærming.

Dugin var i sin tid med på å grunnlegge Det 
nasjonalbolsjevikiske partiet, og er i dag en 
omstridt skikkelse i russisk politikk med sine 
geopolitiske, eurasiske visjoner om å gjenreise 
Russland som et mektig imperium, blant annet 
gjennom en storstilt opptrapping av konflikten 
i Øst-Ukraina. Artikkelen gir en god framstilling 
av motsetningene som oppsto i det postsov-
jetiske samfunnet – den ene retningen liberal 
og demokratisk, den andre nasjonal og patri-
otisk, og hvilke fronter som har dannet seg i 

kjølvannet av disse.
Bare dager etter drapet på opposisjonspo-

litikeren Boris Nemtsov i Moskva, framkaller 
artikkelen om Aleksandr Dugin et gys av akutt 
aktualitet hos leseren. Dugin står på mange 
måter som representant for den samme fløy-
en av aggressiv nasjonalisme som mistankene 
for drapet nå retter seg mot. Kommentatorer 
spekulerer i at attentatet vil innebære et ven-
depunkt for Russland, men synes å være i 
villrede om til hva denne vendingen vil rette 
seg. Når Vagant omtaler voldelige ultrana-
sjonale krefter i Russland i dag, framstår det 
nærmest profetisk. Vi som blant annet husker 
Anna Politkovskaja vet imidlertid at dette er 
en tilstand som har vedvart.  Hva vil forstå-
else si i denne sammenhengen? Professor i 
russisk litteratur ved Universitetet i Tromsø, 
Andrei Rogatsjevskij, oppsummerer på følgen-
de måte: «Å forstå Dugin er avgjørende om man 
vil forstå hvilken retning Russland kan tenkes 
å ta.» Dersom dette stemmer, må artikkelen 
om Dugin karakteriseres som urovekkende 
lesning.

«Bare dager etter drapet på 
opposisjonspolitikeren Boris 
Nemtsov i Moskva framkaller 
artikkelen om Aleksandr 
Dugin et gys av akutt 
aktualitet hos leseren.»

Videre horisont. Nettmedienes nyhetsdek-
ning aksentuerer øyeblikket, og så snart 
det gis klarsignal for å bruke t-ordet, fyller 
live-oppdateringene alle sendeflater – gru-
somhetene følges og kommenteres minutt for 
minutt. Om Vagant stirrer samtiden i hvitøyet 
med sitt første nummer av året, bidrar de 
også til å strekke tidshorisonten videre enn 
til det pulserende nyhetsvarselet nederst på 
skjermen. Robert Musils essay Det hjelpeløse 
Europa stammer fra 1922, og uttrykker en i 
denne konteksten tankevekkende advarsel 
mot å la erfaringene fra første verdenskrig 
nedfelle seg i for bastante konklusjoner: «I et 
uhyrlig masseeksperiment bekreftet krigens 
erfaringer at mennesket kan bevege seg fra 
den ene ytterligheten og tilbake uten vesent-
lig å endre sitt vesen.» Utsagnet resonnerer 
med Kari Løvaas’ tekst om dobbeltgjengeren, 

der hun sammenlikner fremmedgjøringen 
Marx mente å se i den industrielle kapitalis-
men med dobbeltgjengermotivet, der noe 
«egentlig» fortrenges av noe «uegentlig». De 
fanatiske tendensene ligger med andre ord 
latent i vårt «artsvesen», jamfør også Kant, og 
slik bygges det opp under Toscanos advarsel 
mot å definere fanatiske subjekter for sne-
vert: «Man kan være kompromissløs av en 
rekke forskjellige årsaker.»

Et noe annerledes utslag av fanatisme 
forekommer i Joni Hyvönens essay om musi-
keren Bryn Jones, alias Muslimgauze. Jones’ 
endeløse produksjon av muzaklignende ambi-
ent utmerker seg først og fremst på innpak-
ningen, som er preget av billig voldsestetikk 
og en uforpliktende støtte til organisasjoner 
Hamas, Hizbollah og ANO. Historien om Jones 
er ikke spesielt interessant i seg selv, men får 
uunngåelig en dypere klangbunn lest opp mot 
erfaringene post 22. juli om hva ureflektert 
gutteromsfanatisme også kan lede til. At utfal-
let her begrenset seg til ørkesløs sampling, 
Midtøsten-eksotisme og aggressive låttitler 
innbyr til en viss optimisme – om enn kanskje 
ikke i en slik grad at man uten videre kan slutte 
seg til Gottfried Benns håpefulle spådom om at 
«gudereligionene går til grunne […] og at bare 
kunsten kommer til å bestå som livets egentli-
ge oppgave». Det hadde vært deilig.

Selvsikker. Mens både Vinduet og Bokvennen 
– våre øvrige to store, litterært funderte 
allmenntidsskrift – kan skilte med nye redak-
tører denne våren, går Audun Lindholm løs 
på sitt niende år som ansvarlig redaktør for 
Vagant. Bladet viderefører styrkene fra tidli-
gere årganger og befester med dette numme-
ret sin posisjon som et viktig og selvsikkert 
organ for samfunnsdebatt, med en betydelig 
faglig tynge innenfor kunst og filosofi.

At Vagant også er et tidsskrift med omsorg 
for sin egen historie, framgår både av det 
gripende minneordet til tidligere redaksjons-
medlem Torunn Borge og av Henning Hagerups 
nære portrett av Tor Ulven. Begge var perso-
ner som betydde mye i miljøet rundt Vagant 
de første årene av 90-tallet, og minnene ser ut 
til å leve sterkt hos de fleste som på et eller 
annet tidspunkt i livet har vært involvert i tids-
skriftarbeidet.

Disse nostalgiske glimtene fungerer også 
som en påminnelse om at både tidene og 
Vagant har forandret seg: «I disse årene var 

Vagant nesten like mye et bofellesskap som et 
arbeidsfellesskap; å kalle oss en familie er slett 
ikke misvisende,» heter det. I dag har Vagant 
sitt hovedkontor i Berlin, mens redaksjonen 
sitter spredd i Bergen, Kapp, Kristiansand, 
København, Leikanger, Longva, Oslo, Ramsøy 
og Stockholm(!). Dette gir et bredere utsyn 
mot utenverdenen, men kanskje går det på 
bekostning av den nære kontakten med norsk 
samtidslitteratur magasinet synes å ha pleiet 
i sine ungdomsår.

Pekefingeren. Hvor godt lykkes så Vagant 
med å utfordre den sekulære ryggmargsre-
fleksen og gi stemme til de bakenforliggende 
ideene som fanatismen uttrykker? Toscano 
hevder at terrorgruppen IS ved hjelp sine 
mediestrategier «kroppsliggjør den fienden 
som begjæres på den andre siden», og om 
Dugin heter det at han «representerer alt ved 
dagens Russland som Vesten elsker å frykte». 
Ved å gjøre nettopp disse gruppene til objekt 
for studiet i en temadel om fanatisme står 
man i fare for ufrivillig å bygge opp under 
fiendebildene. Lindholm skriver i lederen at 
en «god sekulær pekefingerregel burde være 
å vende ens talent for kritikk mot seg selv og 
de fellesskapene man føler sterkest affinitet 
til». Regelen kunne med fordel vært håndhe-
vet tydeligere utover i bladet, for eksempel 
ved å vie større plass til Ragnhild Lomes 
interessante refleksjoner rundt ytringsfrihet 
og privatliv på nettet i kontrollteknologiens 
tid, eller å gå dypere inn i problematikken 
rundt predator-dronenes «signaturangrep», 
som bare nevnes en passant – dette er en 
måte å respondere på fanatisme på som i 
høyeste grad må sies selv å bære fanatis-
mens kjennetegn. 

Farene ved å være overbevist om egen ufeil-
barlighet kan som kjent slå i begge retninger. 
Et kritisk blikk på den såkalte atlantismen, 
– Vestens strategier for å opprettholde sitt 
globale hegemoni – og på Norges rolle i det 
hele, ville bidratt til enda bedre å synliggjøre 
fanatismebegrepets plastisitet og dermed også 
dets maktpolitiske kraft. Skal vi kunne forstå 
de uregjerlige kreftene som beveger seg der 
ute, må vi også være i stand til å gjenkjenne de 
uforsonlige trekkene hos oss selv.

Hjemås er forfatter. 

Samtiden i hvitøyet
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Som UNICEF-fadder 
gjør du alt dette

Jo flere vi er, desto mer kan vi utrette. Eksemplene på hva som er mulig å få til er mange. Men den aller største motivasjonen
ved å være UNICEF-fadder er kanskje å oppleve hvordan en ny fremtid åpenbarer seg - for de som aldri har våget å tenke
tanken på hva som er mulig å få til. Ekstra gledelig er det for eksempel at av alle barn som i dag lærer å lese og skrive, er nå
halvparten jenter. Deres fremtid er dramatisk endret. Det samme gjelder millioner av barn som får livet i gave takket være
vaksinering mot dødelige og smittsomme barnesykdommer.

UNICEF trenger din hjelp!

Bli UNICEF-fadder! 
send SMS ”barn” til 02015

og mye, mye mer...

Du bekjemper epidemier Du hjelper barn i krig Du redder barn fra å sulte ihjel

Du er på plass i alle katastrofer Du gir nyfødte en bedre start på livet Du er med og skaper nye muligheter

Du utrydder sykdommer Du gir gutter og jenter skolegang

Du skaffer rent drikkevann Du frigir barnesoldater        Du vaksinerer verdens barn

Du utvikler nye livreddende metoder Du er der beslutninger tas Du når flere barn enn noen andre      
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Film dreier seg om å se. Men hvilke syns-
måter materialiserer seg i film, og hvordan 
påvirker disse den som ser? Dette er temaet 
for konferansen The Politics and Pleasure of 
Looking. Hva er ideologien bak synsvinkler i 
film? Dette er stadig mer relevant i en verden 
hvor vi ikke bare konsumerer store mengder 
film, men i flere timer daglig deltar i en visu-
ell kultur hvor det bevegelige bildet er essen-
sielt. En klarhet rundt hvilke perspektiver 
media og dataprogrammer – foruten vanlige 
filmer og tv-serier – tilbyr oss, eller vil forføre 
oss inn i, er avgjørende for å være et oppegå-
ende menneske.

Begynn for eksempel med Laura Mulveys 
essay Visual Pleasure and Narrative Cinema 
(1975). Her påpeker den feministiske filmteo-
retikeren hvordan film ofte konstruerer et 
passivt, feminint subjekt, og et aktivt, masku-
lint subjekt som tilskueren lettere identifise-
rer seg med. Slik, hevder Mulvey, blir kvinnen 
objektet for blikket film favoriserer – noe 
som kan påvirke kvinnens selvbilde like mye 
som mannens. 

Om vi holder på et feministisk perspektiv, 
er Catherine Breillats filmer interessante, 
siden kvinners begjær her portretteres som 
noe ustyrlig som verken lar seg forstås eller 
kontrolleres ut fra mannens fantasier om 
kvinner som villige sexobjekter. Her blir 
vi kjent med seksuelt eksperimenterende 
kvinner som forteller om sine erfaringer på 
en slik måte at de åpenbart ikke er offer for 
noe mannlig blikk. Snarere, gjennom den 
distinkte og komplekse nytelsen de selv 
opplever, gjenerobrer kvinnene nytelsen som 
deres eget domene. Breillat åpner horisonten 
for hvordan vi tenker oss den som blir sett. 
Hun insisterer samtidig på viktigheten av å 
se saken fra en annen side enn den åpenbare, 
tilsynelatende dominerende parts.. Ingen kan 
eie kvinnens nytelse, uansett hvor «objek-
tiverende» den som betrakter henne måtte 
være. Det er filmens påstand.

Chantal Ackermanns Jeanne Dielman, 23 Quai 
du Commerce, 1080 Bruxelles (1975) er en av de 
mest interessante kritikkene av mannlige fanta-
sier og stereotypiserende blikk i filmhistorien. 
Vi presenteres for en husmor som pliktoppfyl-
lende gjør sine daglige plikter: handler, skrel-
ler poteter og vasker. For å spe på inntekten, 
selger hun også seksuelle tjenester. I filmen 
får mannens lystfylte blikk et grusomt ende-
likt, når Jeanne Dielman gjør opprør med et 
spisst kjøkkenredskap som hjelpemiddel. Det 
som kjennetegner Jeanne Dielman er ikke den 
motkulturelle eksponeringen av kvinnens egen 
lyst, eller en politisk motivert motstand mot et 
objektiverende blikk, men heller studiet av et 
liv hvor koordinatene plutselig forandrer seg. 
Når Dielman bryter opp sitt vanlige liv gjen-
nom en voldelig handling, har hun ikke gjort 
det fordi hun har et bedre alternativ, men fordi 
en bestemt måte å se på ikke lenger er mulig.

Til tross for sin lavmælte og realistiske 
form dreier Ackermans film seg om opprøret 
som noe som ikke lar seg holde tilbake, 
men som ikke ennå har funnet sin utopiske 
form. Filmen handler derfor, kunne man si, 
om den revolusjonære impulsen i sin mest 
rendyrkede form: at man må ødelegge det 
gamle for å rydde et rom for det nye. Når 
man så er på bar bakke, kan man kanskje 
begynne å konstruere sitt nye blikk på virke-
ligheten.

Vi kan derfor se kritikken av motsetning-
sparet passiv/aktiv – mellom den som ser 
og den som blir sett – som del av en mye 
mer omfattende forestilling om visualitet. Vi 
kan også tenke at det ikke bare er kvinnens 
synsvinkel eller rolle som blir objektivert. 
Det kan gjøre det lettere å identifisere seg 
med rollen. Kanskje er det ikke snakk om 
objektivering, men heller en forenkling eller 
forflatning. Handler den manglende dybden i 
karakterer, eller en gruppe filmtyper, om ste-
reotypier? Bekrefter de en forestilling som er 
så enkel og skjematisk at blikket vårt verken 
identifiserer seg eller møter utfordringer som 
kunne ført til en gjennomtenkning av hvem vi 
sympatiserer med og ikke? 

I filmen Peeping Tom (Powell/
Pressburger, 1960) blir situasjonen enda 
mer sammensatt. Her treffer vi en mann 
som nettopp vil objektivere kvinnen. 
Hovedpersonen er fotograf og fikserer kvin-
nekroppen gjennom sitt kamera. Han har 
et mer omfattende prosjekt som går ut på 

å fange selve fryktens høydepunkt på film. 
Ved å feste en kniv på tuppen av et kamera 
kan han ta livet av sine ofre mens kameraet 
går – men når han i tillegg har montert et 
speil bak selve knivskaftet, vil den døende 
måtte betrakte sitt eget ansikt, og fryk-
tens utilslørte uttrykk, før hun avgår med 
døden. Fotografen vil fange den døendes 
bevissthet om sin egen død slik den ser ut 
– ja, filme selve døden. 

Filmens tragiske slutt, som jeg ikke skal 
avsløre her av hensyn til festivaldeltak-
erne, utvider fordelingen av roller mellom 
mannlig blikk og kvinnelig kropp radikalt. 
Dette er en spesielt tankevekkende film når 
det gjelder synsmåter – det å se og bli sett. 
Handler den ikke om hvordan man kan bli 
fanget av en bestemt måte å se på selv? 
Forteller den ikke også hvor lammende 
et ønske om å fange det som ikke lar seg 
se kan bli? Her ser vi det urgamle ønsket 
om å snu seg mot det hellige eller det 
usynlige: det som ikke lar seg erfare som 
noe synlig – som Lots hustru som blir til 
stein, og Orfeus som snur seg tilbake for å 
se sin elskede stige opp fra dødsriket. Her 
dreier det seg ikke om kvinner og menn 
så mye som det dreier seg om de tragiske 
konsekvensene av en måte å se på som 
ikke bare medfører død og ødeleggelse for 
andre, men også en selv. 

Om vi tenker videre med Mulvey, trenger ikke 
hennes perspektiv bare å dreie seg om gjen-
tatt undertrykkelse, eller en misogyn ideologi 
som kommer til uttrykk i film. Det handler også 
om hvordan forenklede polariteter bidrar til å 
opprettholde et skille mellom det som kan sees 
og det som ikke kan sees. Maktbalansen kan 
være ujevn. Noe eller noen former oppmerk-
somheten som nedfeller seg i den visuelle 
kulturen. For hva er det viktig å se? Filmene 
jeg har nevnt øver oss i måter å se på som 
enten avviker fra mainstreamen, eller bare 
oppløser den – eller peker i retninger vi ikke 
kjenner konsekvensene av. Den amerikanske 
fotografen og filmkunstneren Michel Auders’ 
Olympia Variations, for eksempel, kommer ikke 
med forslag til hvordan de olympiske leker skal 
være eller sees, men etablerer et uhøytidelig 
blikk på begivenheten ved å filme dem slik de 
framstår på tv-skjermen hjemme i kunstner-
ens egen stue. Antar jeg. Vi mister blikket som 
formidler det viktige innholdet i det filmede. 
Den som ser gjenoppretter sin egen synsvinkel 
utenfor de storslagne begivenhetenes retorikk. 
Et ekstra glimt i øye får filmen når det ikke er 
de store prestasjonene fokuset havner på, men 
små detaljer, noen ganger tåpelige, som når 
atletene klør seg i skrittet. 

Om vi tenker med den franske filosofen 
Jaques Ranciere vil en bevissthet rundt en 
slik «distribusjon av det sanselige», som 
han kaller det, kunne føre til en frigjøring. 
Ikke bare når det gjelder film, men hvordan 
vi forholder oss til verden rundt oss i det 
hele tatt. Denne frigjøringen er ikke politisk 
eller estetisk i den forstand at vi tilegner 
oss en ny måte å se på som er bedre. Nei. 
Ved å opprettholde en mengde av syn-
småter kan vi lokalisere vårt eget blikk. 
Synsmåten vår veksler sannsynligvis i rele-
vans og verdi etter situasjonen. 

Kjetil Røed er fast filmkritiker i Ny Tid.

 
Konferansen The pleasure and politcs 
of looking: Film, Gender and Aesthetics 
arrangeres 12-15. mars i Oslo. 

Blant arrangørene er Unge 
Kunstneres Samfund (UKS), 
Kunstnernes Hus og filmmagasinet 
Wuxia.

Konferansen har foredrag, paneld-
iskusjoner og visninger av filmer, og 
skjer på Cinemateket og UKS. 

Seminardelen skjer på UKS og er 
gratis. 

Kontakt politics@gmail.com

Filmatiske synsøvelser

Foto: A Blank Slate (dir. Sara Eliassen, 2014)

Hva er ideologien 
bak synsvinkler i 
film? Dette er stadig 
mer relevant i en 
verden hvor vi ikke 
bare konsumerer 
store mengder film, 
men i flere timer 
daglig deltar i en 
visuell kultur.
KJETIL RØED
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Norsk sjangerfilm revisited
Filmen En Sjanse til markerer den danske 
regissøren Susanne Biers langvarige karriere 
med enda et melodrama. Bier er usedvanlig 
sikker i sin utføring av denne sjangeren. 
Hvordan står det til med sjangerfilmen i 
Norge i dag? 

Siden sin debut med den svenske filmen 
Freud Flytter hjemmefra i 1991, frem til En 
Sjanse til og Serena i 2014, har Bier satt sine 
melodramatiske spor. Med avstikkere til 
komedier som for eksempel Den Eneste Ene 
(1999) og Den Skaldede Frisør (2012), har hun 
konsekvent skrevet manus for og regissert 
melodrama. 

Bier forteller om familier og par som står i 
den typen kriser som dekker et bredt spenn 
i følelsesregisteret. Elsker deg for evig (2002) 
handler om et pars brutale utfordringer 
idet Joachim blir lam og Cæcilie ikke takler 
bitterheten som siver ut av sin elskede. Etter 
bryllupet (2006) skildrer en fars desperasjon 
for å ivareta sin familie, da han har mottatt 
sitt eget dødsbudskap. 
Det er snakk om ekstreme situasjoner som 
setter mennesket i en posisjon hvor de store 
svulmende følelsene er uunngåelig. I 2011 
tok Susanne Bier den gylne Oscar-statuetten 
for beste fremmedspråklige film med hjem til 
Danmark. Melodramaet er universelt. Opp-
merksomhet fra Oscar-akademiet bekrefter 
dette. 

I En sjanse til (2014), forteller hun igjen 
historien om et ektepar som befinner seg i 
en situasjon som, gjennom filmens synopsis, 
beskrives som et hvilket som helst moralsk 
dilemma.  
Filmanmelder for den danske avisen Po-
litiken, Katrine Hornstrup Yde, opplevde 
filmen på denne måten; «Det er en psykose 
præsenteret som identificerbart melodrama». 
Anmelder i Berlingske, Louise Kidde Saunt-
ved, skriver; «Følelsesbarometere er skruet 
så højt op, at de truer med at eksplodere, i en 
grad så historien efter et stykke tid kommer 
til at føles lidt for konstrueret».  
Hva de norske anmeldelsene vil fokusere 
på, ser vi når filmen har premiere i Norge 20 
mars. 

Uansett utfall blant kritikere og publikum, 
så er Bier en produktiv regissør, og hun 
lager internasjonal film (Things we Lost in 
the Fire (2007), Serena), så vel som dansk- og 
svenskspråklig.  Fellesnevneren er at hun 
konsekvent lager melodrama. I hennes kom-
mersielle debut, komedien Den eneste ene, 
springer også de store følelsene til overfla-
ten. Hun legger aldri lokk på karakterenes 
indre følelsesliv. 

Til tross for at vi ikke nødvendigvis vil 
sammenligne Susanne Biers filmer med for 
eksempel Douglas Sirks markante amerikan-
ske melodramatiske filmer (All That Heaven 
Allows (1955), Written on the Wind (1956)), 
så er den danske regissøren i dag dronnin-
gen av det moderne melodramaet. Ikke bare 
det moderne, men også det Skandinaviske 
melodramaet. Fokuset på geografi viser 
kanskje at moderniseringen av melodramaet 
handler om setting like mye som en sjangers 
uunngåelige utvikling? 

Når et melodrama lages i et bestemt land, 
vil tone og innhold naturligvis endres? 

I sin grunnleggende form er sjangeren byg-
get på emosjoner som lidenskap, kjærlighet, 
sinne og sorg. Alle disse følelsene er univer-
sale, og tross en justering i tone, vil de alltid 
være gjenkjennelige uansett om de kommer 
fra USA eller Skandinavia. Derfor kjenner vi 
også igjen Biers filmer som nettopp melo-
drama.

Horror er den sjangeren vi produserer flest 
filmer av i Norge. Horrorbølgen begynte med 
Villmark (2003). Siden har norske regissører 
fulgt opp horrorfilmens bestemte sjangerkon-
vensjoner med filmer som for Fritt Vilt (2006) 
og Rovdyr (2008). Vi finner også eventyrfilmer 
som for eksempel Håkon Håkonsen (1990) og 
Gåten Ragnarok (2013), og noen rene thrillere 
som Insomnia (1997) og Hodejegerne (2011). 
Den norske filmindustrien har også omfavnet 
biografiske skildringer som for eksempel Max 
Manus og Kon-Tiki.

Det som er mest merkbart for Norge i sjan-

gersammenheng, er at vi har en ung tradisjon 
for blandingssjangre. Fra Budbringeren i 1997 
til Kraftidioten fra 2014, har vi produsert 
utallige filmer som skubber borti både acti-
onfilmen, thrilleren, komedien og dramaet 
i en og samme film. En snedig blanding av 
disse sjangertrekkene har også skapt mye 
av den typiske norske tonen i flere av våre 
filmer. Det mest tydelige elementet som går 
igjen i både drama- og thrillere, er den svarte 
humoren. Vi har utviklet en egen type norsk 
humor som vi også har klart å distribuere 
over landegrensene. Eksempler er filmer 
som Nord og Trolljegeren. Bent Hamer har 
vært spesielt markant i å bygge denne sære, 
lavmælte humoren. Gjennom filmer som Eggs 
(1995) og Salmer fra Kjøkkenet (2003), har 
han skapt en egen type humor gjennom sin 
portrettering av norske eldre menn. Tonen 
minner mye om det svenske Roy Andersson 
har skapt i et langt drøyere uttrykk, i filmene 
Sanger fra andre etasje (2000), Du levande 
(2007) og En due satt på en gren og funderte 
over tilværelsen (2014).  

Våre filmskapere har bygget ut egne 
uttrykk og konvensjoner. Men spørsmålet om 
hvor melodramaet blir av, er like fullt et aktu-
elt spørsmål når vi ser at både horrorfilmen 
og thrilleren lages.  
Hvor finner vi de norske melodramatiske 
følelsene, og hvordan formidles de?

Det helt spesielle med flere av filmene som 
lages i Norge, er karakterenes bestemte – og 
ubestemte – fokus og mål. Tonen er typisk 
norsk og subtil». Fortellingene tilbyr ingen 
markant forløsning. Slutten er ofte åpen eller 
en forsiktig bekreftelse på at ‘det går bra’. I 
det tradisjonelle melodramaet seirer ofte det 
gode. Det hender gjerne etter flere offer gjort 
av hovedpersonene. Slutten tilfredstiller. Det 
ender jo godt. 

I de norske filmene begir hovedpersonen 
seg gjerne ut på en eksistensiell reise for 
å finne ut noe om seg selv.Det er gjerne en 
narsissistisk krise som den vi finner i Mot 
Naturen (2014) der hovedpersonen, Martin, 
har en indre dialog med seg selv gjennom 
hele filmen. Han spør seg selv hva som har 
skjedd med den personen han ønsket han 
skulle bli, og den han en gang var. Denne te-
matikken synes å veie tyngst i norske filmer 
for tiden. En tematikk som også kan spores 
tilbake til Henrik Ibsens, Peer Gynt. Men vi 
har også filmer som Erik poppes De Usynlige 
(2008) som tar for seg dype personlige arr 
skapt gjennom tap og sorg. Både De Usynlige 
og 1000 ganger god natt omfavner allikevel en 
del av en større problematikk. Emnene vek-
ker tanker, og konfliktene er familierelaterte. 
Likevel føles filmene i ettertid på mange 
måter kalde nettopp på grunn av den brede 
tematikken.

I boken Filmfortellere, beretter manus-
forfatter av Insomina, Nikolaj Frobenius om 
prosessen av å skrive filmen Øyenstikker 
(2010). Han forteller mye om det å skape 
dramatiske grunnlag for scener, sekvenser og 
selve fortellermetoden i filmen, men deler lite 
om selve prosessen å skrive dialog mellom 
karakterene. 

Og så er det alt som ikke blir sagt direkte 
i filmer. Skuespillere, scenografi og musikk 
skal bidra i stor grad slik at dialogen ikke 
blir for overtydelig. Personlig opplever jeg 
de filmene som  lykkes i dette som de mest 
minneverdige. Allikevel er dette noe som har 
en tendens til å skje i norske filmer. Det er 
fare for at publikum ikke vil forstå, og da er 
det viktig å fortelle dem det. Joda, publikum 
skal naturligvis inkluderes. Men det må ikke 
gjøres på en nedlatende måte.

«Karakterene som snakker, snakker til 
publikum og ikke til hverandre. Da slutter de 
fort å føles som pustende personligheter». 
Dette er noe av innholdet i Inger Merete 
Hobbelstads «Noen må snakke sammen». 
Kommentaren fra Dagbladet 6 januar i år, om-
handler den utroverdige dialogen i NRK-seri-
en Tungtvann.

Til tross for manusforfatternes respons 
den 9 januar (Anna Bache-Wiig og Rajendram 
Eliassen), om at «Noen få sure toner kan ikke 
få diskvalifisere et så godt orkestrert verk», 

kommer Hobbelstad her med et viktig poeng. 
Publikum reagerer jo ofte på det som høres 
unaturlig og usammenhengende. Resultatet 
kan ende opp som komisk og man faller ut av 
handlingen. Manusforfatterne nevner videre 
at dialog «gjerne er det siste som settes på 
plass» i manus.  
Hvorfor er det slik? Manusforfatteren skal 
kjenne karakterene sine. Dette er en gylden 
regel før man begynner å skrive et manus. 
Da vil man instinktivt vite hva de forskjellige 
karakterene vil si, og hvorfor de gjør det, og 
gi de et liv vi kan tro på og relatere oss til. 

Mangler vi språket til å lage de følelseslad-
de og nære historiene? Det trivielle kan ofte 
undervurderes i denne sjangeren. Trivielt 
behøver ikke nødvendigvis være negativt. I 
det trivielle finner vi nemlig de tette dialo-
gene mellom ektefeller, kjærester, venner og 
familie som er fengende og ytterst relater-
bare. Melodramaet fòrer på dette, og skaper 
kompakte drama om den uendelige kampen 
mellom det onde og gode. 

Den norske filmen som drar flest elementer 
fra det rene melodramaet, er filmen Fjellet fra 
2011, regissert av Ole Giæver. Tematikken sir-
kler bare rundt filmens to eneste karakterer. 
Slik kommer vi tett på de sentrale og store fø-
lelsene som rører seg i folk. Det er svært lite 
dialog i Giævers film, og konseptet om å la 
filmspråket og skuespillerne selv fortelle det 
usagte, utnyttes på en effektiv måte. Hvordan 
uttrykkes melodramaet i denne spillefilmen? 
Hvilke replikker og konflikter definerer karak-
terene, og hvordan utføres de?

Fjellet handler om Nora (Marte Magnusdot-
ter Solem) og Solveig (Ellen Dorrit Petersen) 
som legger ut på en fjelltur i håp om å redde 
deres ekteskap. Det er den samme turen som 
de, for to år siden, mistet sin fem år gamle 
sønn. Det er lagt opp til intense konfronta-
sjoner, og valget om å kun følge to personer 
over et fjell i over en time, er modig.

Det som heller skjer, er med på å styrke 
observasjonen om det subtile er norsk. Dette 
er ikke nødvendigvis dårlig, men fascineren-
de.

Fem minutter inn, får vi eksplisitt vite at de 
mistet sønnen sin på den forrige turen: «…, 
men da hadde vi med oss en gutt på fem år». 
Da får vi vite hvor konflikten dem imellom 
ligger. Det er ikke nødvendigvis et problem 
at dette skjer så tidlig i filmen. Men nå blir 
fokuset satt enormt tidlig på nettopp dette. 

De synger Jahn Teigens ‘Min første kjær-
lighet’ i et forsøk på å lette stemningen, men 
samtidig for å uttrykke det savnet de føler for 
hverandre i mangel på kommunikasjon. «Jeg 
synes dette er vanskelig, jeg», sier Solveig når 
de forsøker å snakke sammen. Det blir ikke 
bedre når de «diskuterer» om de skal  gå opp 
på toppen hvor sønnen mistet livet: «Ja, hvis 
du vil så…», sier Solveig, hvorpå Nora svarer 
«Ja, det kan vi godt»

Det nærmeste vi kommer dramatikk, er 
når Nora insinuerer noe som sårer. Solveig 
dytter spontant til Nora, og utbryter: «Ta det 
tilbake!». 

Noras utbrudd likner en barnehage-scene 
fra sandkassen. Responsen hennes ligner 
barnets når det blir såret over at lekekame-
raten påstår at sandslottet hans ser dumt ut. 
Karakterene har problemer med å kommuni-
sere, og det er tydelig at dette er en proble-
matikk filmen ønsker å sette i fokus. Allikevel 
føles dette unaturlig og tilgjort. 

I Susanne Biers Hævnen utbryter barn og 
voksne det som farer direkte opp fra leveren 
med ting som: «Jeg hater deg!» og «Du har 
drept ham din lille psykopat!». Det legges 
ikke noe imellom. De spontane og despera-
te følelsene skvetter til overflaten og ut av 
karakterenes munn. Allerede 21 minutter ut 
i Hævnen, har vi vært vitne til tre høylydte 
konfrontasjoner. I Fjellet oppleves aldri kon-
flikten som dramatisk. Den er tung og trist, 
men lidenskapen uteblir. Så hvor gjøres disse 
følelsene av?

«Kan vi snakke sammen litt?» (Sitat Solveig 
i filmen Fjellet) Fjellet anvender scenografi-
en på en måte Hævnen ikke gjør det. Vi kan 
for eksempel legge stemninger i fjellveggen 
som Nora hele tiden benytter som et skille 

mellom henne og Solveig. Vi kan legge stem-
ninger i den uforutsigbare naturen, hvor vind 
og snø fritt stormer rundt kroppene på de 
to karakterene. Alle lagene med klær er også 
et godt grep, da de aldri ser ut til å kunne 
komme nære hverandre hverken verbalt eller 
fysisk. Når de tar på hverandre er det med 
votter. Det meste av tiden våger de heller 
ikke å ta i hverandre. Til og med fargene på 
jakkene deres er beskrivende: Solveig har rød 
jakke, og er den mer lidenskapelige av dem. 
Nora er den rasjonelle, litt kalde i lyseblått.

Dette er bare noen av de tingene som gjør 
det klart hvilken sorg de bærer på, men de 
klarer altså aldri å skape en dialog om det de 
faktisk føler.

Et avsluttende element som er svært syn-
lig i Giævers film er scenen hvor Nora utfører 
selvskading. Hun sitter bak en fjellvegg, og 
bruker, i mangel av et bedre fysisk verktøy, 
en pinne. Vi har tidligere sett henne ved 
kanten av et stup mens Solveig leter etter 
henne. Men bak fjellveggen går vi nærmest 
inn i kroppen hennes ved hjelp av scenens 
lengde og nærbilder. 

Det er åpenbart mye smerte og hjerte 
som skal ut. Men når vi ikke har det riktige 
muntlige verktøyet, kommer vi ofte til kort i 
språket. 

Problemene oppstår fordi man ikke har 
snakket sammen – så la oss snakke sammen. 
Gjerne over en kaffe etter å ha sett En sjanse 
til.

Aspelund er filmkritiker for Ny Tid.

FILM

Vi slår et slag for 
hverdagspraten i norsk film. 
Er det ønskelig med flere 
«pustende personligheter»? 

AV MARTHE ASPELUND



NY TID – UKENTLIG INTERNASJONAL ORIENTERING   11–17. MARS 2015 | NR 9 |  15

FILM

WWW.CHANGEMAKER.NO

Få ønsket ditt oppfylt!
Urettferdige strukturer opprettholder fattigdom i 
verden, som myndigheter og maktinstitusjoner kan 
endre. Vi påvirker dem til å gjøre det. Meld deg inn i 
Norges største ungdomsorganisasjon som kun jobber 
med utviklingspolitikk. Klart vi kan forandre verden!

SMS «CHANGEMAKER» til 2242 
Da betales 50 kr for første års medlemskap automatisk!

Tlf. 815 00 811:
Ma-fre: 9.30-18.30. Lø: 11.00-17.00. 
Åpningstider billettkontor:
Ma-fre: 11.00-18.30. Lø: 11.00-18.00.

HOVEDSCENEN
REVISOREN
av Nikolaj Gogol Mars: 11-14, 26, 
27. Apr: 10, 11, 13-15, 20, 21, 24, 25 
og i mai/juni. NB! Matinéforest. 24., 
25/3 og 6/5.
SKYLIGHT
av David Hare Premiere 19/3. Mars: 
20, 21, 23-25. April: 7-9, 17, 18, 22, 
23, 30. Mai: 2, 6, 7, 12, 13, 21, 22, 26, 
27, 29, 30. NB! Matinéforest. 20/5 
kl. 12.00.
NATTEN ER DAGENS MOR
Av Lars Norén April: 27-29. Mai: 8, 9, 
11, 19, 20, 28.
VERDILØSE MENN
Av Christopher Nielsen Jun: 16-19. 
Aug: 8, 11, 13-15, 18, 20-22, 24, 
26-29, 31.

AMFISCENEN
VI TYGGER PÅ TIDENS 
KNOKLER
Av Jonas Corell Petersen 
Mars: 20, 21. NB! Siste 3 ganger.
MINUS 2
av Samuel Benchetrit Mars: 11-13. 
Siste 3 ganger!
MORGON OG KVELD
Av Jon Fosse Premiere 18/3. 
Mars: 19, 23, 24. April: 7, 9-11, 14-16, 
18, 20, 21, 24, 25, 30 og i mai/juni.
NB! Matinéforest. 28/4 kl. 12.00.
LILLE EYOLF
Av Henrik Ibsen April: 22, 23, 27-29. 
Mai: 7-9, 11-13, 19, 20, 28-30. 
Juni: 1-3, 12, 13.
5 MORGEN
Av Fritz Kater Gjestespill fra Schauspiel 
Stuttgart. OBS! Tekstet på engelsk. 
Spilles kun 26. og 27. mars

TORSHOVTEATRET
DET ER SIKKERT OG VISST
av Lisbeth Knopper 11/3 kl. 17.30. 
Barneteater med H.C. Andersens 
magiske eventyr. For barn fra 5 år. 
Siste 2 ganger!
DIDO OG AENEAS
av Henry Purcell og Nahum Tate 
Premiere 18. april. Apr: 21-25, 28-30. 
Mai: 2, 4-8, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22.

MALERSALEN
Innslipp 15. min. før forest.

MOTHER HUNTING
Regi: Bianca Casady(kjent fra 
CocoRosie). Produksjon: Akademi 
for scenekunst. Spilles kun 18-20 
mars.OBS! Spilles på engelsk!
GREVLINGENS TIME - 
OM FINN OG FAR
Basert på tekster av Finn og Øivind 
Schau. Urpremiere 23/4. Apr: 24, 25, 
28-30. Mai: 2, 5-9, 12, 13, 19-22, 
26-30.

Billettluka open mån.-laur. frå kl. 11. 
Tlf. 22 42 43 44 mån.-fre. frå kl. 10, 
laur. frå kl. 11. 

HOVUDSCENEN
MOR COURAGE OG BARNA 
HENNAR
av Bertolt Brecht. I kveld kl. 20.00. 
Mars: 11,12, 14, 25, 26. April: 23. 
Mai: 12.
SWEENEY TODD
av Hugh Wheeler og Stephen 
Sondheim. Premiere 20/3-15. 
Mars: 20, 21, 24, 25, 27.  April: 7, 8, 10, 
11, 15, 17, 18, 21, 22, 29. Mai: 2, 6, 7, 
9, 12, 16, 20, 21, 26, 30. Juni: 6, 12, 13.
BRAND
av Henrik Ibsen. April: 9, 24, 28. 
Mai: 28. Juni: 4, 11.
SHOCKHEADED PETER 
av Crouch/McDermott. April: 25, 30. 
Mai: 5, 8, 13, 19.
ABRAHAMS BARN
av Svein Tindberg Mai: 9, 16, 30. 
Juni: 6.

SCENE 2
RYTMAR FRÅ VERDSROMMET
av Carl Morten Amundsen og Peter 
Baden. Familieframsyning - anbefalt 
frå 5 år. Mars:14, 24-27. April: 10, 11, 
16-18, 22, 24, 25, 30. Mai: 2.
I EINSEMDA PÅ 
BOMULLSMARKENE
av Bernard-Marie Koltès. Mars: 11, 
18, 26. April: 9.
KALVØ
av Are Kalvø. Mars: 12-14, 27. April: 
8, 9, 11, 14, 16, 18, 30. Mai: 12, 13, 15, 
19, 22, 27, 29. Juni: 2, 3, 5, 9, 10.
HAMLET
av William Shakespeare. Mars: 13. 
April: 14, 29. Mai: 15, 22, 29. Juni: 5, 9, 
10 og i sep.
FUGLETRIBUNALET
av Agnes Ravatn. Urpremiere 21/3-15. 
Mars: 21, 24, 25. April: 7, 10, 11, 15-17, 
21-23, 28, 29. Mai: 2, 16, 20, 26, 28, 
30. Juni: 3, 4, 6, 11-13 og i aug.

SCENE 3
VI SOM FØLER ANNLEIS
av Carl Johan Karlson og ensemblet. 
Mars:19, 20. April: 8, 10, 21. Mai:16, 26.
DET MERKELEGE SOM HENDE 
MED HUNDEN DEN NATTA
av Mark Haddon. Mars: 11, 26. 
April: 9, 24, 28. Mai: 12, 27. Juni: 2. 
og i okt, nov, des.
BU BETRE
av Munksø, Mørkeby og Wisbech. 
Noregspremiere 14/3-15. Mars: 14, 
17, 18, 21, 24, 25. April: 7, 11, 23, 29.
HAUGTUSSA
av Arne Garborg. Mars: 18, 27. 
April: 14, 30. Juni: 3, 9.
FRÅ LANDEVEGEN
av Gjertrud Jynge. Urpremiere 17/4-15. 
April: 17, 18, 21, 22, 25. Mai: 2, 13, 15, 30.
LUCKY HAPPINESS GOLDEN 
EXPRESS
av Noah Haidle. Mai: 22, 29.
IVAR AASEN OG DET NORSKE
av Ingrid Weme Nilsen Juni: 5, 10.

Billettbestilling på tlf. 22348680 
man 11-16, tir-fre 9-18:30. lør 11-17. 
Billettservice tlf. 815 33133.
Billettkontoret Oslo Nye, 
Rosenkrantzgt. 10, åpent man 11-16, 
tir-fre 9-20, lør 11-18. 
Billettluka Centralteatret, Akersgt.38, 
åpen en time før fore stilling.
Billettluka Trikkestallen, Torshovgt.33, 
åpen en halv time før forestilling. 
Bestilling mat og drikke: Tlf. 22422820, 
www.pausematogdrikke.no.

HOVEDSCENEN
Rosenkrantzgt. 10. Bill. tlf. 22 34 86 80

CHICAGO
Musikal av Ebb/Kander/Fosse. Tir-fre 
kl.19:30, lør kl.18. Siste forest. 6/6.
KARIUS OG BAKTUS
av Thorbjørn Egner. 14/3, 21/3 og 
28/3 kl.15.
KJÆRLIGHETSBREV
av A. R. Gurney. 18/3 kl.13.

CENTRALTEATRET
Akersgt. 38. Bill. tlf. 22 34 86 80

PIETÀ
av Astrid Saalbach. I kveld kl.19. 
12/3 og 13/3 kl.19, 14/3 kl.18. 
Siste forest. 28/3.
LENGE LEVE LIVET
- en musikal større enn Melodi 
Grand Prix. Av Åsleik Engmark, 
Askild Hagen og Jon Rørmark. 
Urpremiere 16/4. Forsalg t.o.m. 27/5.

TEATERKJELLER´N
Akersgt. 38.  Bill. tlf. 22 34 86 80

STONES IN HIS POCKETS
Teater i Glåmdal presenterer 
“Mætt lomma i stein” av Marie 
Jones. I kveld kl.20:30.
MORDET PÅ GJESTGIVERIET
av og med Detekteamet. Treretters 
middag inkludert. Billetter må 
kjøpes senest kl.19:30 dagen før 
forest. 13/3 kl.20, 14/3 kl.20(uts), 
27/3 og 28/3 kl.20.
ILLUSJONER
en musikalsk humoristisk feelgood-
forestilling med På Nyklipte Stier. 
19/3 og 20/3 kl.21, 21/3 kl.16.
SKILTE MENN RIR IGJEN
av Roger Hilleren, Fredrik Steen og 
Yngve Sundvor. 9/4 kl.19:30, 10/4 
kl.20, 11/4 kl.20, 17/4 kl.21, 18/4 
kl.20.
LOCO DIENSTAG
Dikemark Standup-klubb med 
venner og gjester. 14/4 og 5/5 kl.21.

TRIKKESTALLEN
Torshovgt. 33. Bill. tlf. 22 34 86 80 

MUMMITROLLET OG DET 
USYNLIGE BARNET
av Tove Jansson. Dramatisert for 
dukketeater av Anne-Karen Hytten. 
11/3 kl.18, 12/3 og 13/3 kl.11. Forsalg 
t.o.m. 30/4.
1880 - AMERIKA
av og med Statsteatret. Oslo-pre-
miere 6/5 kl.19:30. 7/5, 13/5, 14/5 og 
15/5 kl.19:30.

TEATER PÅ DAGTID
Bill. tlf. 22 34 86 80

KJÆRLIGHETSBREV
av A. R. Gurney. Hovedscenen 18/3 
kl.13.

Billettluke åpen man-fre 10-19/tlf 16, 
lør 11-18/tlf 17, søn 12-18/tlf stengt. 
Rullestolbrukere bes melde fra om 
dette ved bestilling. Daglige omvis-
ninger/familieomvisning lørdager. 
Butikken åpen hver dag.
Se operaen.no for mer info.

HOVEDSCENEN
CARMEN
Mars: 26
LOHENGRIN
Mars: 11, 14, 22, 25, 28. April: 7. 11
MARIA DE BUENOS AIRES
Mars: 15
CARMEN - 
EN BALLETT I TRE AKTER
Mars: 19, 21, 23, 24, 27. April: 9, 13, 
14, 17, 18, 22, 23
MORTEN ABEL I OPERAEN
Mars: 20
MARKUSPASJONEN OG 
SVEIN TINDBERG
Mars: 29
BERGEN FILHARMONISKE 
ORKESTER OG JUANJO MENA
April: 19
LA TRAVIATA
April: 24, 26, 28, 30. Mai: 5, 6, 8, 10, 
14, 19, 25. Juni: 2, 5, 6, 14, 17, 18
MESTERAFTEN 2015: 
DREAM PLAY
Mai: 9, 13, 20, 21, 26, 27, 29, 30. 
Juni: 1
BALLETTSKOLEN 50 ÅR
Mai: 16, 18
OPERAORKESTRET PÅ 
HOVEDSCENEN
Mai: 22, Mahlers 7. symfoni
SILJE NERGAARD I OPERAEN
Mai: 31
ASKEPOTT
Juni: 4, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 20
HALVDAN SIVERTSEN: 
HUS VED HAVET
Juni: 7

SCENE 2
VIVA LA MAMMA
Mars: 20, 21, 23, 25, 26. April: 7. 9
HEGE OG ØIVIND GÅR TIL 
OPERAEN
April: 16, 17, 19, 21, 23, 24, 28, 30. 
Mai: 2, 3
OPERAORKESTRETS 
LØRDAGSKONSERTER
April: 18
NORSK BAROKKORKESTER
April: 26 
SNØKVIT - EIN BARNEOPERA
Mai: 15, 19, 21, 22, 26, 27, 29, 30
MAGNUS-MARIA
Mai: 23
JO STRØMGREN KOMPANI: 
THERE
Juni: 3, 5, 6, 7, 9

FOAJE
KORALL KORAL - 
EN BABYOPERA
Mai: 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23

PRØVESALEN 
TABANKA CREW - PULSE
Mai: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Billettservice 815 33 133
Konsertsted Oslo Konserthus
Bill.luken åpen man-fre 11-17, lør 11-14.  
Bestilling serier og grupper: 
Oslo Konserthus 23 11 31 11 
Oslo-Filharmonien 23 11 60 60
Bak Notene før konsert, kl 18.30 
i Glasshuset

KONSERTER
DUSAPIN / BRUCKNER
Jukka-Pekka Saraste  dirigent
Renaud Capucon  � olin
Dusapin  Fiolinkonsert
Bruckner  Symfoni nr. 3
Torsdag 12. mars kl.19.00
KORT OG KLASSISK
Juanjo Mena  dirigent
Håvard Gimse   klaver
Rachmanino�   Klaverkonsert nr. 3
Onsdag 18. mars kl.19.00
BEETHOVEN / 
RACHMANINOFF
Juanjo Mena  dirigent
Håvard Gimse   klaver
Beethoven  Symfoni nr. 4
Rachmanino�   Klaverkonsert nr. 3
Torsdag 19. mars kl.19.00
Fredag 20. mars kl. 19.00
MATTEUSPASJONEN
JOHANN SEBASTIAN BACH 
Vasily Petrenko  dirigent
Andrew Staples  tenor, Evangelisten 
Matthias Winckhler  baryton, Kristus 
Berit Solset  sopran
Marianne Beate Kielland  alt
Halvor F. Melien  bass
Oslo Filharmoniske Kor 
Øystein Fevang  kordirigent
Medlemmer fra: 
Oslo Domkirkes guttekor, 
Trefoldighetskirkens jentekor og 
Operaens barnekor 
Torsdag 26. mars kl. 19.00
Fredag 27. mars kl. 19.00
HELLSTENIUS/ NIELSEN/ 
SIBELIUS
Vasily Petrenko  dirigent
James Ehnes  � olin
Hellstenius  Petites Machines, 
uroppføring
Nielsen  Fiolinkonsert
Sibelius  Symfoni nr. 1
Torsdag 9. april kl. 19.00
FILMKONSERT: 
DEN BLÅ PLANETEN 
(The Blue Planet in Concert) 
George Fenton  dirigent
Frode Stang  konferansier
Fenton  Den blå planeten (BBC)
Fredag 17. april kl. 19.00
Lørdag 18. april kl. 15.00

KAMMERKONSERT
MUNCH-MUSEET: 
TRIO OG KVINTETT
Beethoven  Stryketrio, op. 9 nr. 3 
i c-moll
Schnittke  Kvintett for klaver og 
strykere
Bård Winther Andersen  � olin
Leah Meredith  � olin
Anders Rensvik  bratsj
Cecilia Götestam  cello
Gonzalo Moreno  klaver
Lørdag 11. april kl. 15.00
Festsalen, Munch-museet

HOVEDSCENEN
JEFTA VAN DINTHER (SE): 
As it empties out 12.-13. mars kl. 19
ISRAEL GALVÁN/AKRAM 
KHAN (ES/UK): Torobaka 
20.(ettersnakk)-22. mars kl. 19
COMPAGNIA TPO (IT): Farfalle 
11.-19. april. For barn 4-7 år. 

STUDIOSCENEN
INCLUSIVE DANCE 
COMPANY(NO): Stjernestøv 
14.-19. mars. For barn 0-3 år. 
STELLARIS DANSTEATER/
SOLVEIG LEINAN-HERMO 
(NO): Whispers – by the pearly gates 
16.-19. april kl. 19

Bestill billetter på 23 70 94 25
tirs.-fre. kl.12.00-16.00

dansenshus.com
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PÅ SCENEN
11. mars

CARMEN
–EN BALLETT I TRE AKTER

19.  MARS–23.  APRIL

En helaftens, klassisk ballett  
av Liam Scarlett 

«godt 
regissert 
og godt 
spilt» 
SCENEKUNST.NO

VI TYGGER PÅ TIDENS KNOKLER
Av Jonas Corell Petersen

«Intelligent, dyktig og vanvittig morsomt …» 
Aftenposten

db.no f‐b.no

GLITRENDE
Aftenposten

JEFTA VAN DINTHER (SE)
«AS IT EMPTIES OUT»

12.-13. MARS

 

For billettsalg, filmomtaler og åpningstider, se nfkino.no
Mrk! Ingen reservasjon av billetter. Bytting av billetter kan gjøres på 

en av våre kinoer senest 10 minutter før filmen starter. 
www.nfkino.no

Grunnet oppussing viser vi kun 
filmer i sal 1.

Eventyret om Askepott 
Am. Familiefilm (1:50) Alle
Org. tale: fre- søn 18:15
Norsk tale:  fre - søn 15:40, 
lør søn 13:00, 
fre - søn 15:40, 
lør søn 13:00

Kingsman: 
The Secret Service
Am. Action (2:08) 15 år
fre - søn 20:50

Still Alice
Am. Drama (1:41) Alle
fre 12:30

La Donna Del Lago
Opera (3:30) Alle
lør 18:00

Still Alice
Am. Drama (1:41) Alle
fre søn 18:00

Wild Tales
Sp. Sort komedie (2:01) 11 år
fre søn 20:30, lør søn 15:00

Birdman
Am. Drama (1:59) 11 år
fre 20:20, lør søn 20:30

Den tilfeldige rockestjernen
No. Dokumentar (1:27) 11 år
fre 18:40, lør søn 13:00, 
lør 18:30, søn 17:30

Fifty Shades of Grey
Am. Drama (2:06) 15 år
lør søn 14:30

Inherent Vice
Am. Drama (2:28) 15 år
fre 15:30, lør 15:10, 
søn 15:15

Kvinner i for store 
herreskjorter
No. Drama (1:46) Alle
fre 18:35, fre - søn 21:00, 
lør søn 18:30

Still Alice
Am. Drama (1:41) Alle
fre 20:50, lør søn 21:00

Svenskjævel
No. Drama (1:35) Alle
fre 21:00, lør søn 21:10

The Imitation Game
Am. Drama (1:54) 11 år
fre 17:40, lør søn 13:00, 
lør 17:50, søn 18:30

Wild
Am. Biografi (1:55) 11 år
fre 16:00, 
lør søn 13:00, 15:35

Wild Tales
Sp. Sort komedie (2:01) 11 år
fre lør 15:30, fre - søn 18:15, 
søn 15:40

Birdman
Am. Drama (1:59) 11 år
lør 14:00, søn 13:45

Boyhood
Am. Drama (2:45) 7 år
fre søn 19:15, lør 16:45

Focus
Am. Komedie (1:44) 11 år
fre 20:45, lør søn 21:00 

Ida
Po. Drama (1:22) Alle
fre 16:15

Inherent Vice
Am. Drama (2:28) 15 år
fre - søn 20:30

Kingsman: 
The Secret Service
Am. Action (2:08) 15 år
fre 17:30, 
lør søn 15:00, 18:00

Leviatan
Ru. Drama (2:21) 11 år
fre 18:00, lør 16:00, 
søn 15:30

Nightcrawler
Am. Krim (1:57) 15 år
lør 17:50

Phoenix
Ty. Drama (1:38) 11 år
søn 16:00

Pride
Am. Drama (2:00) 7 år
fre søn 16:30, lør 20:15

Sils Maria
En. Drama (2:03) 7 år
fre lør 21:00, søn 18:30

Staying Alive
No. Komedie (1:23) Alle
fre 16:00, lør 19:00, 
søn 21:15 

Still Alice
Am. Drama (1:41) Alle
lør 13:45, søn 13:15

The Imitation Game
Am. Drama (1:54) 11 år
lør søn 13:30

Timbuktu
Ar. Drama (1:40) 15 år
fre søn 18:15

Å vende tilbake
No. Drama (1:17) 11 år
lør 16:00

Amazonia ( uten tale)
Fr. Familiefilm (1:23) 7 år
fre 12:00, lør 12:50, 
søn 13:05

Eventyret om Askepott 
Am. Familiefilm (1:50)
Org. tale: fre 12:30, 
lør 12:50, 
fre 15:20, lør 15:00, 
søn 15:35
Norsk tale: fre 13:30, 16:00, 
lør 13:40, 16:10, 
søn 13:00, 15:45 
 
Bamse og Tyvenes by
Sv. Barnefilm (1:05) Alle
fre 11:45, lør 11:40 

Big Hero 6 
(norske stemmer)
Am. Familiefilm (1:42) 7 år
fre 13:00, lør 12:30, 
søn 13:15

Birdman
Am. Drama (1:59) 11 år
fre 15:15, lør 15:40, 
søn 15:30

Chappie
Am. Komedie (2:00) 15 år
fre lør 17:45, søn 17:50

Den tilfeldige rockestjernen
No. Dokumentar (1:27) 11 år
fre søn 21:15, lør 21:20

Fifty Shades of Grey
Am. Drama (2:06) 15 år
fre 18:00, lør 18:20, 
søn 18:10, fre - søn 21:00

Focus
Am. Komedie (1:44) 11 år
fre søn 18:30, lør 18:40

Hjem (norsk tale)
Am. Animasjon (1:34)
lør 13:25, søn 13:10

Inherent Vice
Am. Drama (2:28) 15 år
fre - søn 20:30

Interstellar
Am. Action (2:49) 11 år
fre 15:00, lør 15:20, 
søn 15:10

Kingsman: 
The Secret Service
Am. Action (2:08) 15 år
fre 20:45, søn 20:50

Kvinner i for store 
herreskjorter
No. Drama (1:46) Alle
fre søn 18:40, lør 18:50

La Donna Del Lago
Opera (3:30) Alle
lør 18:00

Paddington
Am. Familiefilm (1:36) 7 år
lør 11:50 (Komfort)

Sauen Shaun
Am. Animasjon (1:26) Alle
lør 11:40 (Sal 1), søn 13:00

Still Alice
Am. Drama (1:41) Alle
fre 12:30, lør 14:10, 
søn 13:30 (Komfort)

Svenskjævel
No. Drama (1:35) Alle
fre 15:00, 18:30, 
lør 16:30, 18:50, 
søn 16:00, 18:40 (Komfort)

The Drop
Am. Action (1:46) 15 år
fre søn 21:00, 
lør 21:10 (Komfort)

The Theory of Everything
Am. Biografi (2:03) Alle
fre lør 15:00, søn 15:10

Wild
Am. Biografi (1:55) 11 år
fre 12:30, fre søn 21:00, 
lør 21:10

Wild Tales
Sp. Sort komedie (2:01) 11 år
fre 18:00, søn 18:10

Amazonia (3D, uten tale)
Fr. Familiefilm (1:22) 7 år
lør 15:00, søn 16:15

Bamse og Tyvenes by
Sv. Barnefilm (1:05) Alle
lør 11:00

Big Hero 6 (norske stemmer)
Am. Familiefilm (1:42) 7 år
fre 12:00, fre lør 14:30, 
lør 17:15, søn 13:00, 15:30, 
18:30

Chappie
Am. Komedie (2:00) 15 år
fre lør 20:00, søn 20:45

Eventyret om Askepott 
Am. Familiefilm (1:50) Alle
Org. tale: fre lør 20:00, 
søn 21:00
Norsk tale: fre lør 11:30, 
14:15, 17:15, søn 13:15, 15:45, 
18:30

Fifty Shades of Grey
Am. Drama (2:06) 15 år
fre lør 22:30

Focus
Am. Komedie (1:44) 11 år
fre lør 22:45

Hjem (norsk tale)
Am. Animasjon (1:34)
2D:  lør 12:00, søn 15:30 
3D:  lør 14:30, søn 13:30 

Inherent Vice
Am. Drama (2:28) 15 år
fre 13:00, fre lør 22:30

Kvinner i for store 
herreskjorter
No. Drama (1:46) Alle
fre 17:15, lør 15:00

Mr. Turner
Am. Biografi (2:30) 7 år
fre 14:15

Natt på museet: 
Gravkammerets 
hemmelighet (Norsk tale)
Am. Familiefilm (1:39) 7 år
fre 17:00, lør 12:00, søn 13:00

Paddington
Am. Familiefilm (1:36) 7 år
lør 15:10, 17:00, 
søn 16:00, 18:00

Sauen Shaun
Am. Animasjon (1:26) Alle
fre 10:45, lør 11:00, 13:00, 
søn 13:30

Still Alice
Am. Drama (1:41) Alle
fre 11:45, lør 12:30, søn 13:15

SvampeBob Firkant Filmen - 
Svamp på land (norsk tale)
Am. Familiefilm (1:33) Alle
lør 12:45

Taken 3
Am. Action (1:49) 15 år
fre lør 23:00

The Drop
Am. Action (1:46) 15 år
fre lør 17:30, 19:45, 23:00, 
søn 18:15, 21:00

The Imitation Game
Am. Drama (1:54) 11 år
fre 12:00, 14:45, 20:15, 
fre lør 22:45, søn 20:45

The Theory of Everything
Am. Biografi (2:03) Alle
fre lør 17:00, søn 18:00

Vivianes kamp
He. Drama (1:55) Alle
fre lør 17:30, 20:15, 
søn 17:45, 20:30

Wild
Am. Biografi (1:55) 11 år
fre 14:30, fre lør 19:45, 
søn 20:30

Wild Tales
Sp. Sort komedie (2:01) 11 år
fre 11:45, lør 20:15

Å vende tilbake
No. Drama (1:17) 11 år
søn 15:45

9C Oslo - Tamil Film
Ta. Drama (1:35) 11 år
lør 21:00

American Sniper
Am. Krigsfilm (2:13) 15 år
fre 20:30, søn 20:45

Bamse og Tyvenes by
Sv. Barnefilm (1:05) Alle
lør 11:20

Big Hero 6 3D 
(norske stemmer)
Am. Familiefilm (1:48) 7 år
fre - søn 18:00

Eventyret om Askepott 
(norsk tale)
Am. Familiefilm (1:50) Alle
fre søn 15:40, 18:15, lør 13:30, 
16:00, 18:30, søn 13:00

Focus
Am. Komedie (1:44) 11 år
fre søn 21:00, lør 21:10

Natt på museet: 
Gravkammerets 
hemmelighet (Norsk tale)
Am. Familiefilm (1:39) 7 år
lør søn 13:15

Sauen Shaun
Am. Animasjon (1:26) Alle
lør 11:20

SvampeBob Firkant Filmen - 
Svamp på land 
(3D, norsk tale)
Am. Familiefilm (1:33) Alle
fre - søn 15:40

COLOSSEUM 1-2-3-4
Fridtjof Nansens vei 6

GIMLE 
Bygdøy Allé 39

SYMRA 1-2
Lambertseter senter

RINGEN 1-2-3-4-5-6
Sannergata 6D

SAGA 1-2-3-4-5-6
Stortingsgata 28

FREDAG 13 MARS. - SØNDAG 15 MARS

KLINGENBERG 1-2-3-4
Olav V’s gate 4

KINO VICTORIA 1-2-3-4
Ruseløkkveien 14

OBS! 18 års grense på filmer, 
grunnet skjenkebevilling

Avvik kan forekomme. 
Se nfkino.no for program
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Ukens Bilde

Fra boken War Porn (Christoph Bangert, 2014): 105. Levningene av en mistenkt selvmordsbomber ligger fortsatt i gaten mens afghanske politimenn undersøker hendelsen.  

Bomberen kjørte en bil full av eksplosiver til Kabul 12. november 2010. Han detonerte bombene ved en amerikansk militærkonvoi.

Christoph Bangert er en pressefotograf som 
har reist på oppdrag til Afghanistan, Palestina, 
Irak og andre konfliktsoner. Til boken War Porn 
gikk han igjennom sine arkiver de siste 10 år, 
ikke for å finne sine beste bilder men de mest 

forferdelige skildringer fra krigen. Han har lagt 
sensur til side og mener at vi må se disse bil-
dene. 
Ukas Bilde presenteres av Nina Toft, billed-
kunstner og ene halvdel av kunstnerduoen Toft 

Honerud, redaktører for nettmagasinet Debris-
Fanzine.com. 

Debris #4 har fokus på fotografi og representa-
sjonen av krig i dagens medialandskap og Toft 
snakker med Bangert om hans bok War Porn.

Ny Tid er en videreføring av Orientering 
(1953-75).

Orientering 11. mars 1967

AV JENS BJØRNEBOE 

(Vi bringer her tredje og siste del av Jens 
Bjørneboes artikkelserie Socialisme og frihet)

Ytringsfriheten har ved siden av å være vår 
eneste garanti for rettsikkerheten, enda et aspekt 
som er av stor betydning for oss som individer. 
Jeg finner det nesten aller best artikulert hos 
Erich Fromm, i dag ved universitetet i New York 
City, – og antagelig en av verdens aller betydelig-
ste socialt orienterte psykologer. Fromm velger 
et eksempel på en sykdomsskapende situasjon, 
og eiendommelig nok velger han følgende bilde: 
En begavet forfatter har tatt imot en ny stilling. 
Den innbringer ham en mengde penger, men 
tvinger ham til å representere meninger han 
ikke kan identifisere seg med. Han begynner å 
lide av heftige nervøse forstyrrelser. Den vanlige 
tilpasningsterapi ville forsøke å helbrede 
hans nevrotiske symptomer ved å anse en 
tilpasning til den lønnsomme stilling som et 
sunnhetstegn, – «en sunn tilpasning til vår 
kultur.»

Fromm sier det motsatte: han ville appelle-
re til pasientens moralske egenkraft, til hans 
samvittighet, hans åndelige og intellektuelle 
selvstendighet: Bare ved selvstendig å ytre 
sin egen mening kan pasienten oppnå det 
nødvendige, å gjenvinne sin samvittighet og 
sin selvaktelse. Dette gjelder alle mennesker, 
men det gjelder vitenskapsmenn, skriben-
ter og forfattere i særdeleshet: en forfatter 
kan bare fylle sin menneskelige og sociale 
oppgave, når han er helt og ureservert ærlig. 
Bare når han sier den sannhet som bare han 
kan si, også når den avviker totalt fra den 
offisielle, bare da gjør han overhodet nytte 
for seg. Og et menneske som ikke vet at han 
på en eller annen måte gjør nyttig arbeid, kan 
neppe beholde sin selvaktelse og dermed sin 
virkelige, indre sunnhet. Dette er årsaken til 
at så mange forfattere i tidens løp er havnet 
foran domstoler og inne i fengsler, – i beste 
fall i landflyktighet. Politi, domstoler, fengsler 
og emigrasjon går som en rød tråd gjennom 
hele verdens litteraturhistorie. Alltid hånd 
i hånd med kravet om skapere sensur fra 
myndighetenes side. 

Jeg har prøvet om jeg kunne finne ett 
eneste eksempel på at noen myndigheter 
noen gang har vunnet på å bruke sensur, poli-
ti og vold overfor det skrevne ord. Jeg har 
ikke funnet ett tilfelle. Det har alltid vært de 
undertrykte meninger som til slutt har hatt 
fordelene av det. Hitler skapte en blomstren-
de, tysk emigrantlitteratur. Han hadde ingen 
fordeler av det. Det bør ikke gjøres om igjen 
av noe regime. Hele den kristne kultur opp-
sto på denne måten. Dens grunnlegger ble 
henrettet, på jordisk holdbart grunnlag. Og et 
hjalp ikke. Hans efterfølger, den fremragende 
skribent apostelen Paulus, ble halshugget, 
Petrus ble korsfestet. Det hjalp ikke. Det gikk 
lenge slik. Kirken fikk overtaket. Den brente 
Bruno på bål. Det hjalp ikke. Den tvang 
Galilei til taushet. Det hjalp ikke. Eksemplene 
er utallige: det har aldri hjulpet. Å undertryk-
ke en kritisk eller uønsket mening er som 
å klemme sammen gummiball i hånden. En 
stund kan man jo holde den sammenpresset 
– så blir gummiballen den sterkeste. Jo større 
kraft man bruker, desto sterkere blir trykket 
inne i gummiballen. Og det er et trykk som 
aldri avtar. 

Hvis en idé ikke er sann, da faller den av seg 
selv. Hvis en kritikk ikke rammer, hvis satiren 
ikke I all sin overdrivelse romer central sann-
het, da kan alle se at den ikke stemmer, – og 
den faller av seg selv. Men hvis den er sann, da 
er den som gummiballen. Man kan ikke klem-
me livet ut av den. Et av de vanlige argumenter 
til fordel for sensur er at en litteratur ikke er 
sunn: den er negativ, sykelig, skitten, urens-
lig, lav og fremfor alt syk. Den er smittsom, og 
det umyndige folk må skånes for den. Særlig 
ungdommen må skånes for lavhet, perversitet, 
negativitet, og sykdom. 

Det er meget i det. Og det er samtidig tøv. 
Ikke de offisielle lærebøker, men kulturhis-
torien medisinsk sett, viser: Sannheten er at 
hele kulturen, hele den européiske kultur er 
skapt av forbrytere, drankere, syfilitikere, 
sinnsyke, epileptikere, narkomane, homosek-
suelle, eller i det minste alvorlige psykopater, 
nevrotikere og i alle fall tuberkuløse. Det er 
ikke de såkalte sunne krefter som skaper en 
kultur. Det er ikke skiløpere og gymnastikk-
lærere som lager en kultur. Og allikevel er 

i de fleste tilfeller denne sykdom sunnere 
enn den vanlige robuste «sunnhet». Allerede 
Shakespeare bruker uttrykket «sick health». 
Dette er ikke å sette saken på spissen, – selv 
om man kan finne unntagelser. Og det gjelder 
slett ikke bare kunsten eller diktningen, det 
gjelder også i høy grad innenfor filosofien og 
vitenskapen. Jeg skal ta et eksempel. 

I 1848 utkom som bekjent Det Kommu-
nistiske Manifest. Samme år skjedde en like 
voldsom revolusjon på et annet område, 
– medisinens, spesielt for kirurgien. Nesten 
nøyaktig samtidig ble både aseptikken og 
anæstesien oppdaget, aseptikken i Wien 
av Ignaa Semmelweis, anæstesien av tre 
amerikanere. Til sammen muliggjorde disse 
tre menneskene at man i fremtiden kunne 
operere uten de djevelske smerter kirurgien 
tidligere var forbundet med, og likeledes 
uten den enorme dødsprocent som led-
saget både barselsfeberen og sårfeberen. 
Av disse tre amerikanere døde den ene på 
sinnsykehospital, den andre av depresjon 
og fattigdom, den tredje, alkoholiker og nar-
koman, drepte en prostituert på et bordell 
i New York, og skar halsen over på seg som 
morder i en fengselscelle. Semmelweis døde 
på sinnsykehuset i Wien. 

Det er et dårlig argument å forlange en 
«sunn» kultur. Som livet selv forlanger kultu-
ren en smule urenslighet og et minimum av 
mikrober for å oppstå, slik som forplantning 
forlanger en smule usedelighet av oss for å 
kunne pågå videre. Det fins ingen «sunn kul-
tur», og ingen kysk forplantning, – unntagen i 
et marerittsamfunn hvor prosessene foregår 
ved inseminasjon. De to prosesser i Moskva 
har hittil bare ført til én ting, nemlig at tre 
russiske, tidligere nokså ukjente forfattere, er 
blitt verdensberømte på noen dager. I og for 
seg er jo dette en utmerket ting. Selv ville jeg 
neppe ha lest Sinjavski og Tarsis, hvis ikke 
prosessen hadde funnet sted, – men er i dag 
glad over å ha oppdaget dem. Efter min me-
ning er de begge utpreget originale og dypt 
ærlige forfattere, som fortsetter en klar og 
typisk, russisk tradisjon. Jeg tror ikke at de 
bøker av Sinjavski og Tarsis som jeg har lest, 
har kunnet skade Sovjetunionen. Bare rene 
idoter har trodd at tilstandene i Russland 
eller noe annet land på jorden var fullkomne. 
Derimot har de to fengselsdommene skadet 
Sovjetrusslands anseelse i usedvanlig grad. 
De har skadet landet mer enn noen bøker 
noensinne kunne ha gjort. Sinjavski eller 
Tarsis er ikke harmløse. Harmløse forfattere 
har man nok av. Men sammenlignet med de 
skildringer som f. eks. Baldwin eller Wright 
eller f. eks. Genet, for  bare å nevne et par 
stykker, gir av sine land, er de to russere rene 
søndagsskolegutter. 

For ikke lenge siden gikk det en storm av 
hekseprosesser over USA. Alle mulige ten-
kende mennesker ble anklaget for «u-ameri-
kansk virksomhet». Det var en meget slett tid 
for Amerika, og USA vokste heldigvis ut av 
perioden. Imidlertid var den skadelig for lan-
dets moral innad, og for dets anseelse utad. 
De som skadet USA, var dommerne i disse 
domstolene, –  og det var de som var dårlige 
amerikanere, det var dommerne som skulle 
ha vært dømt for «u-amerikansk virksomhet». 
– Når det gjelder Sinjavski, Tarsis og disse 
tre som har vært lakeier og medhjelpere for 
fiender av Sovjetunionen, det er den gamle, 
stalinistiske dommer i saken, alle de medvir-
kende i tragikomedien, det er domstolen selv 
som har levert argumenter til de virkelige 
fiender av Sovjetunionen. Det er igjen dom-
merne som skulle ha vært dømt. 

Rent prinsipielt må man stille spørsmålet: 
har sann socialisme noe som helst å frykte 
fra det frie ord? Man kan bare svare, at hvis 
man har sannheten og retten på sin side, da 
må man naturnødvendig også ha det frie ord, 
den ubegrensede ytringsfrihet på sin side. 
Når man roper på politiet eller på voldshand-
linger for å stoppe en meningsytring, da er 
det alltid fordi man intellektuelt ikke makter 
å gjendrive den ved logiske argumenter. Vår 
fremtid som mennesker er avhengig av dette 
prinsipp. Og socialismen har intet å frykte 
fra det frie ords side. Voltaire har en gang for 
alle formulert sannheten her: «Jeg er dypt ue-
nig i hans meninger, men jeg vil legge hodet 
på blokken for hans rett til å ytre dem!» Og 
Voltaire var en klok mann. 

Sovjetsamveldet har mistet sympati, det 
har tapt anseelse og aktelse, det har tapt mo-
ralsk, – på de to dommene. Den eneste vei til 
å gjenvinne tillit og respekt, er hurtigst mulig 
å få satt de to domfellelser ut av kraft, og så 
snart det lar seg gjøre få satt de to domfelte 
på frifot. 

Det frie ord
Oslo, 1961. Foto: Aage Storløkken

Som Folkehjelper bidrar du til at det kan bli mulig
Sarah er 13 år og i fengsel. Det eneste hun har gjort galt er å være født i Gaza. Blokaden sperrer 
Sarah og 1,5 millioner palestinere inne og halvparten av disse er barn. I tillegg til at strømmen 
kuttes 8–10 timer daglig, hindrer blokaden at varer slippes inn og bombede hjem kan ikke 
bygges opp igjen. Folkehjelp handler om å styrke folk i kampen for sine rettigheter. Folk i Gaza 
kan selv utvikle sitt samfunn, men da må deres stemme bli hørt og blokaden heves. Som fast 
giver i Norsk Folkehjelp støtter du Sarah og resten av Gazas unge befolkning.

Sarah er 13 år og i fengsel. Det eneste hun har gjort galt er å være født i Gaza. Blokaden sperrer 
Sarah og 1,5 millioner palestinere inne og halvparten av disse er barn. I tillegg til at strømmen 

bygges opp igjen. Folkehjelp handler om å styrke folk i kampen for sine rettigheter. Folk i Gaza 

Støtt oss fast – bli FOLKEHJELPER og gi 200 kr i måneden. 

Se www.folkehjelper.no eller ring oss på 22 03 77 00
Støtt oss fast – bli FOLKEHJELPER og gi 200 kr i måneden. 

Se www.folkehjelper.no eller ring oss på 22 03 77 00
Støtt oss fast – bli FOLKEHJELPER og gi 200 kr i måneden. 
Støtt oss fast – bli FOLKEHJELPER og gi 200 kr i måneden. 
Støtt oss fast – bli FOLKEHJELPER og gi 200 kr i måneden. 
Støtt oss fast – bli FOLKEHJELPER og gi 200 kr i måneden. 
Støtt oss fast – bli FOLKEHJELPER og gi 200 kr i måneden. 

Foto: K
irsti K

nudsen

En norsk versjon av Rune F. Hjemås dikt for antologi-
en White Bear. Antologien er et samarbeidsprosjekt 
mellom World Wildlife Found (v. Nina Jensen) og 
bl.a. fotografen Marcel Leliënhof og kommer ut på 
Magikon Forlag senere i år. Mange av Norges fremste 
billedkunstnere, formgivere og forfattere har bidratt 
frivillig til antologien. 

 isbjørn
idet jeg sprettet   boksen
dukket et minne opp   brusende
og helt feilplassert   tenkte jeg
mens flyet la seg mot venstre
der et regn av sollys
for et øyeblikk så ut til   å oversvømme
hele atlanterhavet –
hvor gammel kunne jeg ha vært   tolv
kanskje tretten   det var noe
med olympiaden   en
tv-reklame   en isbjørnunge drakk
små slurker cola   fra en
glassflaske   mens nordlyset blafret
viltert   over den frostkalde himmelen –
nesten som en labrador
retriever valp   jeg husket, var det
derfor jeg forestilte meg det   så 

levende
nå? hva hendte med   de
naboene egentlig   tenkte jeg   eller
den hunden jeg pleide   å ønske var min
mange år tidligere med boksen
i hånden   satt jeg ennå og ventet
apatisk på at flere minner   skulle dukke 

opp 
åndeaktig liksom   som om tiden sto 

stille
bare isbitene   fortsatte å smelte
lydløst i bunnen   av plastkoppen

F. Hjemås skriver for Ny Tid, og er også 
forfatter.


