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MALALA: AKTIVISTEN, 
TENÅRINGEN, OG  
FENOMENET PÅ FILM
SIDE 24 | DOKUMENTAR

UNDER OVERFLA-
TEN ULMER NØD 
OG FRUSTRASJON 
SIDE 7 | BORRI OM RAMALLAH

NILEN ØDELEGGES AV 
KLOAKK, INDUSTRI- 
AVFALL OG SØPPEL
SIDE 6 | MILJØ

JOHN PILGER OM 
ROTEN TIL TERROR- 
ISMEN, ISIS, PARIS 
OG BEIRUT
SIDE 2 | KOMMENTAR

NORGE PÅ VÅPEN- 
MESSE MED SAUDI- 
ARABIA, ISRAEL,  
USA OG KOREA 
SIDE 9 | MILITÆRT/LONDON

BILAGET:  Den kritiske filmfestivalen  
CPHDOX byr på økofilosofi; Alain Fink-
ielkraut: La seule exactitude;  Den afro-
amerikanske fotografen Marilyn Nance; 
Kettling of the Voices; Svante Nordin: 
Filosofenes krig. Den europeiske filosofi-
en under første verdenskrig; D.A.G.: Den 
ukjente;  Red Star in the North; Nicole 
Aschoff The New Prophets of Capital;  
Dreamcatcher,  Kim Longinotto; Jordan 
Scott: blert, decomp og Forced Drift;  The 
Chaos Within;  dok-utstilling på Kunsta-
kademiet i Trondheim.

I AVISEN:

Årets vinner av Nobels fredspris kan stå 
som en inspirasjon for andre land i de-
mokratiseringsprosesser, mener Ghazi 
Ghrairi ved Universitetet i Carthage i Tu-
nisia. NOBELPRISEN, side 2

Han skrev utkast til en grunnlov for en ny, 
katalansk republikk – og ble idømt tre års 
yrkesforbud. Ny Tid har møtt den kata-
lanske juristen Santiago Vidal. Side 9

Afrika har et skrikende behov for bedre 
transportforbindelser. Samtidig er det et 
stort kontinent, og det er kostbart å byg-
ge ut veier og jernbaner. Løsningen kan 
bli «flyvende esler». DRONER, side 10

Hvor er det blitt av massene på Mai-
dan-plassen i Kiev, på Tahrir i Kairo og 
rundt Occupy Wall Street i USA? Er de re-
volusjonære oppløpenes tid over? Side 14 

Er det menneskets syndighet eller livslyst 
som har bragt kloden til økologisk uba-
lanse, spør Erland Kiøsterud. Side 28

Pyramidespillet du vil rammes av

EUROMAIDAN TO ÅR ETTER

«De ble skutt som dyr,» sier 
en av grunnleggerne bak 
bevegelsen Euromaidan, 
Olexandra Matviichuk, til 
Ny Tid. Myndighetenes 
strategi var å radikalisere 
dem som protesterte. Vi 
snakker om opprøret, de 
frivillige, regjeringen og 
russisk propaganda.

AV TRULS LIE, KIEV

Nøyaktig to år etter at Euromaidan ble 
grunnlagt, møter Ny Tid en av dens grunn-
leggere i Kiev. På Maidan, der demonstra-
sjonene startet, ser vi hundrevis av kran-
ser og fotografier av dem som ble drept av 
politiet. Det er markeringer, og her deles 
det ut priser til noen av de hundretusener 
av frivillige som ilte til den gang og støttet 
demonstrantene. Janukovitsjs regjering 
falt noen måneder senere, og situasjonen 
har bedret seg. Men folk mener den nye 
regjeringen også vil falle, da president og 
statsminister ikke har vist tilstrekkelig 
vilje til å etablere det reelle demokratiet 
 
 EUROMAIDAN fortsetter på side 4

En ny tid  
for Ukraina?

FINANS-SPEKULASJON

Norges Bank, 
Finansdepartementet og 
privatbankene bedriver et 
sinnrikt spill for å skape 
penger til utlån. Når dette 
raser sammen, må den 
vanlige borger betale gildet.

AV HANS EIRIK OLAV

I henhold til lotteriloven er pyramide-
spill og pyramideliknende omsetnings-
systemer forbudt å opprette, drive, delta 
i eller utbre, fordi alle pyramidespill til 
slutt ender med katastrofe. Det er altså 
ulovlig – bare ikke når våre politikere, 
sentralbankene og de private bankene 

holder på med det. De kan forgjelde oss 
inntil det ugjenkjennelige mens de tjener 
grovt på bruk av våre penger. All denne 
opphopningen av gjeld må til slutt gjøres 
opp av kommende generasjoner av skat-
tebetalere. Når gjelden er ute av kontroll, 
slik den nå er i store deler av den indus-
trialiserte verden, rammer en økonomisk 
kollaps alltid middelklassen og de fattige 
hardest.

FINANS fortsetter på side 8

«Noreg verre enn USA»

Torturert og drept etter å ha bli nektet asyl i Norge
ASYLPOLITIKK

Trass i advarsler fikk 
tsjetsjenske Apti og Umar 
asylavslag og måtte ut av 
Norge. Helsingforskomiteen 
og Memorial sier de to 
ble torturert og drept av 
myndighetene i Tsjetsjenia. 
Har norske myndigheter 
ansvar for deres påfølgende 
død etter å ha nektet dem 
politisk asyl?

AV ØYSTEIN WINDSTAD

Ny Tid kan som første norske avis doku-
mentere at en asylsøker har blitt torturert 
og drept i diktaturet Tsjetsjenia, etter at 
norske myndigheter mente han løy om fa-
ren for sitt liv. En annen asylsøker meldte 
fra om at han ble torturert med elektriske 
kabler i Tsjetsjenia, før han senere ble fun-
net død – etter at han ble sendt ut av Nor-
ge. Både Den norske Helsingforskomité og 
den russiske menneskerettsorganisasjonen 
Memorial ga sterke advarsler til utlendings-
myndighetene og norsk rett mot å sende de 
to mennene til Russland eller Tsjetsjenia. 
Organisasjonene mente at myndighetene i 
Tsjetsjenia og Russland ville forfølge de to 
asylsøkerne. Norske myndigheter mente 
derimot at utsendelse var trygt.

«Både norsk rett, Utlendingsdirekto-
ratet og Utlendingsnemda har skyld i 
deres død. Det var direkte uansvarlig å 
sende dem tilbake,» sier Brynjulf Risnes 
i advokatfellesskapet Matrix Advokater. 
Han jobbet som advokat for både Apti 
Nazjujev og Umar Bilemkhanov. Risnes 
er svært kritisk til at norske myndigheter 

ikke hørte på advarslene fra Memorial og 
Helsingforskomiteen. Ny Tid sitter på en 
obduksjonsrapport som dokumenterer at 
norsk rett har tatt feil.

Knust skalle og trukkede tenner. Apti 
Nazjujev deltok aktivt i motstandskam-
pen mot den tsjetsjenske diktatoren 
Ramzan Kadyrov før han kom til Norge 
og søkte asyl i 2008. Utlendingsnemnda 
mente at det ikke ville være farlig for ham 
i Tsjetsjenia. På grunn av endelig avslag 
reiste han ut av Norge i slutten av 2011. 
Den 18. mai 2013 ble han meldt savnet av 
familien. Den 10. juni samme år ble Apti 
Nazjujev funnet torturert, drept og dum-
pet i en elv i Kali kommune i Tsjetsjenia.

Ny Tid har fått innsyn i Nazjujevs ob-
duksjonsrapport. Der står det blant annet 
at han ble funnet med trukkede tenner og 
negler, knust hodeskalle, knuste kneskåler 
og dype stikksår. Han døde som følge av 
torturen. Utlendingsnemda har også sett 
rapporten, og sier at de «ikke betviler dens 
ekthet». En tsjetsjensk politirapport slår 

fast at Nazjujev ble drept, men politiet i 
det diktatorstyrte landet etterforsket aldri 
drapet for å finne den eller de som sto bak. 
Både den russiske organisasjonen Me-
morial, den tsjetsjenske eksilministeren 
Akhmed Zakajev og Helsingforskomiteen 
mener dette var et politisk motivert drap 
utført av tsjetsjenske myndigheter. Ven-
stre-politiker og jurist Abid Raja var leder 
for klagenemda som bestemte at Nazjujev 
ikke skulle få asyl, og la til grunn at han vil-
le være trygg i Tsjetsjenia. Advokat Risnes 
forteller at Raja avbrøt nemdsmøtet etter 
at det hadde vart i omtrent én time. Slike 
møter tar vanligvis en arbeidsdag. Risnes 
reagerer på at Raja avbrøt møtet etter så 
kort tid, og mener at dette ga hverken ham 
selv eller Nazjujev tilstrekkelig med tid 
og anledning til å fremlegge saken. Abid 
Raja ønsker ikke å stille til intervju om 
beslutningen han og klagenemda tok. Apti 
Nazjujev etterlater seg en enke og tre barn, 
og ble 49 år.

ASYLPOLITIKK fortsetter på side 3
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KLIMATOPPMØTET

Noreg er kåra til verst i sin 
klasse på utsleppsreduksjon, 
og eigne utsleppsmål fram 
mot 2020 kan gleppe. Etter 
Paris rustar miljørørsla seg 
til kamp for større kutt på 
heimebane. 
AV PEDER ØSTEBØ 

«Aldri før har eit så stort ansvar vore i 
hendene på så få.» Klimasjefen i FN, Chris-
tiana Figueres, hadde på opningsdagen av 
Klimatoppmøtet i Paris (COP21) tydeleg 
bestemt seg for å legge all mogleg tyngde 
på delegatane. 30. november var over 140 
statsleiarar samla for å understreke kor 
viktig oppgåva er med å få til ein klimaav-
tale med ein tydeleg veg mot globale ut-
sleppskutt. Parafraseringa av Winston 

Churchill frå FNs viktigaste klimadiplo-
mat var berre ei av eit utal understrekin-
gar av at COP21 måtte bli eit vendepunkt i 
kampen mot klimaendringane, blant anna 
av Erna Solberg: «Me må leve opp til ver-
das forventningar. Me må gjere COP21 til 
eit vendepunkt,» sa statsministeren frå 
talarstolen i Paris. Kontrasten er knapt 
større til forhandlingane i dei to vekene 
etterpå. Ein langtekkeleg dragkamp om 
viktige, men komplekse detaljar i avtalen 
(sjå sidesak) som skulle gjere vegen til ei 
berekraftig framtid farbar.

Verst i klassen. «Langtekkeleg» ser òg ut 
til å vere eit dekkande omgrep for den 
grøne omstillinga her heime. Det bod-
skapet blei klart under den siste veka av 
klimaforhandlingane, då den respekterte 
tankesmia Germanwatch slapp sin årlege 
rapport, The Climate Change Performan-
ce Index, kor dei målar klimainnsatsen til 
ulike land. Mens Danmark og Sverige i flei-
re år har vore blant dei høgast rangerte 
landa, er Noreg no nede på ein 36. plass 
– ned frå 24. plass i 2013 – og ein suveren 

versting blant dei nordiske landa. For fyr-
ste gong er Noreg lågare rangert enn USA 
på klimaindeksen, som har rykka opp til 
ein 34. plass på årets liste. «Rangeringa 
vår tar både omsyn til dei faktiske utslep-
pa, tendensane i landa sine utslepp over 

tid, og politiske tiltak,» seier Jan Burck, 
leiar av rapportutvalet til Germanwatch, 
til Ny Tid. Han peikar på den store for-
skjellen   mellom  Noreg   og  våre naboar

KLIMA fortsetter på side 11

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) saman med USA sin sjefsforhandlar Todd Stern i Paris. På ny 
rangering over klimainnsats går USA forbi Noreg. Foto: Berit Roald /NTB Scanpix
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AKTUELT INTERNASJONALT

I forbindelse med ISIS’ 
voldshandlinger i Beirut og 
Paris gir John Pilger oss en 
viktig påminnelse om hva 
som er roten til terrorismen – 
og hvordan vi skal håndtere 
den.

Da president Richard Nixon ga ordre om 
en «massiv» bombing av Kambodsja i 
1969, sa Henry Kissinger at man skulle 
ta «alt som flyr og rører på seg». Mens 
Barack Obama fører sin sjuende krig mot 
den muslimske verden siden han ble 
tildelt Nobels fredspris, og mens Fran-
cois Hollande lover et nådeløst angrep 
på Syria, gjør dette tivoliet av løgner og 
hysteri at man nesten blir nostalgisk når 
man tenker tilbake på Kissingers blod-
tørstige ærlighet.

Som vitne til de menneskelige konse-
kvensene av denne villskapen, er jeg ikke 
overrasket over den historiske glemselen 
som nok en gang finner sted. Et talende 
eksempel er Pol Pots kamp om makten 
med sitt Røde Khmer, som hadde mye 
til felles med dagens ISIS. Røde Khmer 
var også hensynsløse, middelalderaktige 
skikkelser som begynte som en liten 
sekt. I tillegg var også de et resultat av 
en amerikanskskapt apokalypse.

Ifølge Pol Pot besto bevegelsen hans 
av «færre enn 5000 dårlig bevæpnede 
geriljasoldater uten noen klar strategi, 
taktikk, lojalitet eller leder». Da Nixons 
og Kissingers B-52-bombefly ble satt i 
verk som en del av den såkalte «Opera-
sjon Meny», kunne ikke Vestens ypper-
stedemon tro sine egne øyne – og sin 
egen flaks. Amerikanerne droppet det 
som tilsvarer fem Hiroshima-bomber 
over landsbygdene i Kambodsja mellom 
1969 og 1973. De flatet ut utallige lands-
byer, og kom tilbake igjen for å bombe 
likene og restene av det som var ødelagt. 
Kraterne etterlot seg enorme kjeder av 
blodbad, som fortsatt kan sees fra luf-
ten. Terroren var utenfor all fatteevne. 
En tidligere Røde Khmer-leder beskrev 

hvordan de overlevende «stivnet fullsten-
dig og kunne vandre uten et ord i tre–fire 
dager. Folk var skrekkslagne og halvgale, 
og klare for å tro på alt de ble fortalt … 
Det var dette som gjorde det så lett for 
Røde Khmer å få folk over på sin side».

En finsk granskningskommisjon regnet 
ut at 600 000 kambodsjanere døde som 
følge av borgerkrigen, og beskrev bom-
bingen som «det første stadiet i et tiår av 
folkemord». Det Nixon og Kissinger had-
de startet, ble fullført av Pol Pot. Under 
amerikanernes bomber vokste Røde 
Khmer seg til å bli en formidabel armé 
på 200 000 mann.

ISIS har en liknende historie og situasjon 
i dag. De fleste studier er enige om at 
Bush og Blairs invasjon av Irak førte til 
minst 700 000 døde – i et land som aldri 
tidligere har hatt noen jihadisme. Kur-
derne hadde riktignok sine territorielle 
og politiske avtaler, og det var klasse-
messige og sekteriske forskjeller mellom 
sunni- og sjiamuslimene – men de levde 
fredelig side om side, og ekteskap mel-
lom gruppene var vanlig. Tre år før inva-
sjonen kjørte jeg Irak på tvers uten frykt. 
På veien møtte jeg mennesker som var 
stolte over å være irakere.

Bush og Blair bombet alt dette til grun-
nen. Irak er nå en grobunn for jihadisme. 
Al Qaida – akkurat som Pol Pots «jihadis-
ter» – utnyttet grobunnen borgerkrigen 
skapte. «Rebellen» Syria ga enda høyere 
belønninger, med CIA og golfstatenes 
arsenal av våpen, logistikk og penger 
løpende gjennom Tyrkia. Ankomsten av 
utenlandske rekrutter var uunngåelig. 
En tidligere britisk ambassadør, Oliver 
Miles, skrev: «Det virker som om Came-
ron-regjeringen følger Tony Blairs eksem-
pel. Han ignorerte kontinuerlig råd fra 
Utenriksdepartementet, MI5 og MI6 om 
at vår Midtøsten-politikk – spesielt kriger 
i Midtøsten – har vært en ledende årsak 
til rekrutteringen av muslimer i Storbri-
tannia til terrorisme.»

ISIS er, som Pol Pot og Røde 
Khmer, avlet frem av en vestlig 
statsterror som utøves av en 
imperialistisk elite.

ISIS er resultatet av alle de i Washing-
ton, London og Paris som, ved å gå 
sammen om å ødelegge Irak, Syria og 
Libya, begikk en enorm forbrytelse mot 
menneskeheten. ISIS er, som Pol Pot og 
Røde Khmer, avlet frem av en vestlig 
statsterror som utøves av en imperi-
alistisk elite. Denne eliten lar seg ikke 
stoppe av sine handlingers konsekvenser 
– konsekvenser som utspiller seg geo-
grafisk og kulturelt langt fra deres egne 
liv. Deres medskyldighet nevnes ikke i 
«våre» samfunn.

Det er 23 år siden Irak fikk sitt Holo-
caust, rett etter den første golfkrigen, 
da USA og Storbritannia kapret FNs 
sikkerhetsråd og påla den irakiske be-
folkning «straffesanksjoner». Ironisk nok 
forsterket dette autoriteten Saddam 
Hussein hadde i landet. Det var som 
en middelaldersk beleiring. Nesten alt 
som opprettholdt en moderne stat, ble 

blokkert: klor som skulle gjøre vannet 
rent, skoleblyanter, deler til røntgenmas-
kiner, vanlige smertestillende tabletter 
og medisiner som bekjempet tidligere 
ukjente krefttyper som kom med støvet 
fra de sørlige slagmarkene, forurenset 
av utarmet uran. Rett før jul i 1999 satte 
Departementet for handel og industri 
i London en stopper for eksporten av 
vaksiner som skulle beskytte irakske 
barn mot difteri og gulfeber. Dette ble 
begrunnet med at barnas vaksiner kunne 
brukes som masseødeleggelsesvåpen. 
Den britiske regjeringen slapp unna med 
denne påstanden fordi mediedekningen 
av Irak – mye av det manipulert av Lon-
dons utenriksdepartement – ga Saddam 
Hussein skylden for alt.

Under det «humanitære» Oil for 
Food-programmet fikk hver iraker 100 
amerikanske dollar, som de skulle leve 
på i ett år. Denne summen skulle dekke 
hele samfunnets infrastruktur og grunn-
leggende tjenester som elektrisitet og 
vann. «Forestill deg,» sa FNs assisterende 
generalsekretær Hans Von Sponeck til 
meg en gang, «å få denne luselønnen 
som kompensasjon for mangelen på 
rent vann. Forestill deg en situasjon der 
nesten ingen syke har råd til behandling, 
og der man lever i en desperat kamp for 
overhodet å klare seg fra den ene dagen 
til den neste. Da har du et glimt av mare-
rittet. Og ingen må tro at dette ikke er en 
bevisst politikk. Før ville jeg ikke bruke 
ordet folkemord, men nå er det uunngå-
elig.» Full av avsky trakk Von Sponeck 
seg fra stillingen som FNs humanitære 
koordinator i Irak. Hans etterfølger Denis 
Halliday, som er en like anerkjent FN-
topp, trakk seg også. «Jeg ble instruert 
til å gjennomføre en politikk som kan 
defineres som et folkemord,» sa Halliday, 
«en bevisst politikk som i realiteten har 
drept over en million mennesker, både 
barn og voksne.»

En studie utført av FNs barnefond 
UNICEF fant ut at det i perioden fra 1991 

til 1998 – da blokaden var på sitt mest 
intense – var en «overdødelighet» på 
500 000 blant irakiske barn under fem 
år. En amerikansk tv-reporter konfron-
terte USAs ambassadør i FN, Madeleine 
Albright, med disse tallene. Reporteren 
spurte: «Var det verdt prisen?» Til dette 
svarte Albright: «Vi mener det var verdt 
prisen.»

I 2007 sa Carne Ross, en høytstående 
britisk tjenestemann som var ansvarlig 
for sanksjonene (og som også er kjent 
som «Mr. Irak»), følgende til den parla-
mentariske utvelgelseskomiteen: «[USAs 
og Storbritannias regjeringer] nektet i 
praksis hele befolkningen å finne måter 
å overleve på.» Da jeg intervjuet Carne 
Ross tre år senere, var han preget av an-
ger. «Jeg skammer meg,» sa han. I dag er 
han en sjelden målbærer av sannheten 
om hvordan regjeringer villeder, og hvor-
dan et medgjørlig medieapparat spiller 
en viktig rolle i å spre og å opprettholde 
bedraget. «Vi fôret [journalistene] med 
kjente misoppfatninger og villedende 
informasjon, eller vi frøs dem ut.» I fjor 
slo The Guardian opp en ikke utypisk 
overskrift: «Vi må ta grep mot ISIS’ ter-
ror.» Med formuleringen «vi må ta grep» 
er det som om et spøkelse gjenoppstår; 
en advarsel mot å glemme historien. 
Forfatteren av artikkelen var Peter Hain, 
den tidligere utenriksministeren som 
var ansvarlig for Irak under Blair. I 2003 
støttet Hain opp under Blairs invasjon av 
Irak, som var basert på åpenbare løgner. 
Under den påfølgende Labour Party-kon-
feransen avfeide han invasjonen som et 
«perifert problem».

I artikkelen forlangte Hain «flyangrep, 
droner, militærutstyr og annen støtte» 
til dem som «står overfor folkemord» 
i Irak og Syria. Dette vil fremme «den 
absolutte nødvendigheten av en politisk 
løsning». Samme dag som Hains artikkel 
sto på trykk, var tilfeldigvis Denis Hal-
liday og Hans Von Spenck i London og 

kom på besøk til meg. De var ikke over-
rasket over at en politiker drev med et 
så skremmende hykleri, men beklaget 
seg over det vedvarende, nesten ufor-
klarlige fraværet av intelligent diplomati 
i forhandlingene om noe som kan minne 
om en våpenhvile. Over hele verden, 
fra Nord-Irland til Nepal, har de som 
bektrakter hverandre som terrorister og 
fiender, satt seg sammen rundt et bord. 
Hvorfor ikke nå i Irak og Syria? I stedet 
renner det bare en intetsigende, nær-
mest psykotisk ordflom fra Cameron, 
Hollande, Obama og deres «koalisjon av 
villige», der de ordinerer mer vold levert 
fra 10 000 meters høyde til steder blo-
det aldri har rukket å tørke. De ser ut til 
å være så begeistret for sin egen vold og 
dårskap at de ønsker å styrte sin eneste 
potensielt verdifulle allierte – nemlig 
regjeringen i Syria.

Dette er ikke noe nytt, og det vises tyde-
lig i det følgende lekkede etteretningsdo-
kumentet fra Storbritannia og USA:

De ordinerer mer vold levert 
fra 10 000 meters høyde til 
steder blodet aldri har rukket 
å tørke.

«For å lette arbeidet til de frigjørende 
krefter … må det iverksettes ekstra kref-
ter for å eliminere bestemte nøkkelper-
soner [og] fortsette interne forstyrrelser 
i Syria. CIA er forberedt, og SIS (MI6) vil 
forsøke å iscenesette mindre sabotasjer 
og coup de main-hendelser i Syria ved 
å jobbe via kontakt med individer … og 
en nødvendig grad av frykt … [iscene-
satte] grensesammenstøt [vil] kunne gi 
påskudd for intervensjon … CIA og SIS 
bør bruke … både sine psykologiske 
evner og sine aksjonsfelter til å forsterke 
spenningene.»

Dette ble skrevet i 1957, men kunne 

like godt vært skrevet i går. I imperienes 
verden er det ingenting som egentlig for-
andrer seg. I 2013 avslørte den tidligere 
franske utenriksministeren Roland Du-
mas at han «to år før den arabiske våren» 
ble fortalt i London at det var planlagt 
en krig mot Syria. «Jeg skal fortelle deg 
noe,» sa han i et intervju med den fran-
ske tv-kanalen LPC. «Jeg var i England i 
et annet ærend to år før volden startet 
i Syria. Jeg møtte britiske toppolitikere 
som vedgikk at de planla noe i Syria … 
Storbritannia organiserte en invasjon av 
opprørere innad i Syria. De spurte meg 
til og med, selv om jeg ikke var utenriks-
minister lenger, om jeg ville delta … Den-
ne operasjonen har røtter langt tilbake 
i tid. Den var forberedt, forutfattet og 
planlagt.»

De eneste virkelige motstanderne av 
ISIS er de Vesten har gitt status som 
demoner – Syria, Iran, Hizbollah og 
nå Russland. Hindringen er Tyrkia, en 
«alliert» og medlem av NATO, som har 
konspirert med CIA, MI6 og middelalder-
statene i Golfen for å kanalisere støtte 
til de syriske «opprørerne», inkludert de 
som nå kaller seg ISIS. Å støtte Tyrkias 
gamle ambisjon om å ha en dominerende 
rolle i regionen ved å styrte Assad-regje-
ringen, innbyr samtidig til en konven-
sjonell storkrig og en grusom lemlesting 
av den mest etnisk mangfoldige staten i 
Midtøsten.

En våpenhvile – selv om en slik er van-
skelig å forhandle frem og oppnå – er 
den eneste veien ut av dette kaoset. 
Alternativet er at grusomhetene i Paris 
og Beirut gjentas. I tillegg til våpenhvile 
må de ledende gjerningsmennene bak og 
forvalterne av volden i Midtøsten – ame-
rikanerne og europeerne – avradikalisere 
seg selv og vise god tro til fremmedgjor-
te muslimske samfunn overalt, også de 
her hjemme. Utskiping av krigsmateriell 
til Israel bør opphøre umiddelbart, og 
staten Palestina må anerkjennes. Pa-
lestinaspørsmålet er regionens mest 
betente, åpne sår, og den stadig oppgitte 
motivasjonen for spredning av islamsk 
ekstremisme. Osama bin Laden gjorde 
dette klart. Palestina gir også håp. Får 
palestinerne rettferdighet, kan verden 
rundt begynne å endre seg.

For over 40 år siden utløste Nixon–
Kissinger-bombingene av Kambodsja en 
flom av lidelser landet aldri har kommet 
seg etter. Det samme gjelder Blair–Bushs  
forbrytelser i Irak, samt NATO og «koa-
lisjonens» forbrytelser i Libya og Syria. 
Med upåklagelig timing ble Henry Kis-
singers egenkjærlige epos nylig utgitt 
under den satiriske tittelen World Order. 
I en temmelig logrende anmeldelse be-
skrives Kissinger som en «nøkkelperson 
i utformingen av en verdensorden som 
har holdt seg stabil i 25 år». Fortell dét til 
folket i Kambodsja, Vietnam, Laos, Chile, 
Øst-Timor og alle de andre ofrene for 
hans «statsmannskunst». Først når «vi» 
vedkjenner oss krigsforbryterne i våre 
egne rekker og slutter å benekte sann-
heten, kan blodet begynne å tørke.

Pilger er en australsk journalist og forfatter, 
hovedsakelig bosatt i London. Denne teksten er 

tidligere publisert på http://johnpilger.com/ar-
ticles/from-pol-pot-to-isis-the-blood-never-dried.

Blodet som aldri har tørket – en reise fra Pol Pot til ISIS

TERROR
JOHN PILGER

INNKAST

Ansvar for livene
November ble preget av terrorak- 
sjonen i Frankrike. NATO-landet Tyr-
kia skjøt ned et russisk fly. ISIS påtok 
seg ansvaret for styrting av et annet 
russisk fly. Frankrikes president er i 
krig mot ISIS – og lover hard gjengjel-
delse. Vold mot vold.

Hvor har terroristene fått sine våpen 
fra? I vår tid er dette sikkert lett å fin-
ne ut. Våpnene som ble funnet etter 
terroraksjonen i Paris, har vel fabri-
kasjonstegn? Våpnenes opphav kan 
vel spores gjennom våpenhandlere 
tilbake til produsentene? Alle våpen, 
de som er brukt av ISIS, av Boko Ha-
ram, i Mali og Jemen, av Syria, Israel, 
Tyrkia og USA. Hvorfor ikke la alle 
ledd, våpenhandlere og våpenfabri-
kanter, ta sin del av ansvaret for tapte 
menneskeliv? Selv om våpen eller 
våpendeler spores tilbake til «freds- 
landet» Norge – eller særlig derfor: La 
alle ledd bli ansvarlige for alle liv som 
er tatt.

Etter de siste hendelser er altså 
voldsspiralen igjen i gang. Frankrike 
vil ha Europa med i krig mot ISIS. Det 
snakkes om å forsvare vestlige ver- 
dier. Igjen er det «vi mot dem».

Hva er «vestlige verdier»? All den 
vold som er utøvd gjennom korstog, 
robespierresk «terreur», et par ver-
denskriger, Korea-krig, Vietnam-krig 
og feig dronebombing? 

ISIS må bekjempes – men ikke med 
flere bomber. Vi må ta ansvar for 
livene …

Det er så enkelt, er det ikke?

Ursus Val Lapis

Fortsetter fra forsiden ...

Torturert med elektriske kabler. Umar 
Bilemkhanov ble avvist av UDI, Utlen-
dingsnemda, Oslo tingrett, Borgarting 
lagmannsrett og til slutt Høyesterett. Alle 
instanser mente at det ville være farlig 
for ham i Tsjetsjenia, men at internflukt 
i Russland var trygt. I november 2011 ble 
Umar Bilemkhanov og familien sendt ut 
av Norge.

Det første som møtte Bilemkhanov på 
flyplassen i Moskva, var russisk etter-
retning, FSB, som tok ham inn til avhør. 
Dette kommer frem i en rapport fra Me-
morial, som var vitne til arrestasjonen på 
flyplassen.

Olga Gannushkina er en av lederne i 
Memorial. Hun sier at Bilemkhanov ble 
tvangssendt av russiske myndigheter fra 
Moskva til Tsjetsjenia. I en erklæring fra 
Memorial står det at da Bilemkhanov kom 
tilbake til Tsjetsjenia, fant han faren sin 
slått i hjel av politiet.

Videre står det at Umar Bilemkhanov 
selv ble arrestert og torturert med blant 
annet elektriske kabler. Han ble funnet 
død den 26. desember 2012. Tsjetsjenske 
myndigheter mener han døde i en bil- 
ulykke. Memorial, Helsingforskomiteen 
og eksilminister Zakajev mener det var et 
politisk motivert drap, og viser til at det 
ikke var noe skader på bilen Bilemkhan-
ov skal ha sittet i. Kona og familien fikk 
heller aldri utlevert liket slik at de kunne 
undersøke kroppen. Umar Bilemkhanov 
etterlater seg enken og fire barn.

«Bevist at de ble sendt til tortur.» Den 
norske Helsingforskomité jobber med å 
kartlegge og dokumentere brudd på men-
neskerettighetene i Europa. De har fulgt 
Russland og Tsjetsjenia tett, og blant an-
net vitnet i enkelte asylsaker. Seniorråd-
giver Lene Wetteland er opprørt over at 
to asylsøkere de ropte varsku om, nå er 
døde.

«Det er bevist at 
Norge har sendt 
mennesker tilba-
ke til tortur. Disse 
kom til Norge for 
å få beskyttelse, 
og de har blitt 
sendt tilbake til 
tortur. Dette har 
ikke Norge lov til, 
ifølge flere konven-
sjoner,» sier hun, og 
fortsetter: «Jeg blir 
sint over at norske 
myndigheter ikke hører på oss. Man blir 
opprørt og lei seg når man ikke når frem 
til dem. Det er et stort system som virke-
lig trenger en revurdering.»

Julie Wilhelmsen jobber som seniorfor-
sker ved Norsk utenrikspolitisk institutt 
(NUPI), og skrev doktorgrad om krigene 
i Tsjetsjenia. Hun er kritisk til at både 
norsk rett og utlendingsmyndigheter ikke 

har trodd på informasjonen som kom fra 
menneskerettsorganisasjonen Memorial:

«Jeg er kritisk, og må innrømme at jeg 
er sjokkert. Ikke minst fordi det politiske 
miljøet er klar over menneskerettssitua-
sjonen i Russland og i Tsjetsjenia. Vi vet 
at det skjer brudd på de mest grunnleg-
gende menneskerettigheter – som retten 
til liv og til ikke å bli torturert. Jeg er 
sjokkert over at Norge har en praksis der 
man har sendt folk tilbake til døden. Det 
er en eller annen glipp i systemet,» sier 
Wilhelmsen.

«Jeg er sjokkert over at Norge 
har en praksis der man har 
sendt folk tilbake til døden.»  
 – Julie Wilhelmsen, NUPI

Samtidig som Memorials advarsler ikke 
førte frem hos norske utlendingsmyndig-
heter i 2012, nominerte Erna Solberg or-
ganisasjonen til Nobels fredspris.

«Riktig å gi avslag». Seksjonsleder Tor-
geir Tofte Jørgensen i Utlendingsnemnda 
(UNE) svarer på vegne av norske utlen-
dingsmyndigheter. UNE mener det var 
riktig ikke å gi Bilemkhanov og Nazjujev 
asyl:

«Vi mener at de 
vedtakene som 
ble gjort, er rik-
tige. Den ene ble 
prøvd for retten i 
tre instanser, der 
alle var enige med 
UNE. En av dem ble 
sendt til Moskva, 
og vi mente det 
var farlig for ham 
å reise til Tsjetsjenia. Han reiste på egen 
hånd til Tsjetsjenia. Den andre personen 
har holdt til i Tsjetsjenia i ett og et halvt 
år, før det blir hevdet det skal ha skjedd 
noe, etter at han selv reiste ut av Norge 
ved hjelp av IOM, frivillig assistert retur,» 
sier Jørgensen.

Advokat Risnes og Helsingforskomi-
teen mener at internflukt ikke er et godt 
argument, fordi russiske myndigheter og 
tsjetsjenske myndigheter samarbeider tett?

«Vi mener at våre vurderinger om in-
ternflukt er både gode og riktige. Disse 
vurderingene er også prøvd for retten fle-
re ganger, og vi har fått medhold.»

Er det noe dere burde ha gjort annerle-
des i disse sakene?

«Jeg mener de vurderingene vi gjorde, 
var gode.»

Julie Wilhelmsen i NUPI er kritisk til at 
Memorial ikke skal ha blitt hørt?

«Det stemmer ikke. I den ene saken var 
vi enige med både Helsingforskomiteen 
og Memorial om at det ikke var trygt for 
Bilemkhanov å returnere til Tsjetsjenia. 
Generelt kan jeg se at disse rapportene 
blir vurdert og vektlagt sammen med an-
nen informasjon.»

Ble informasjonen fra Memorial og Hel-
singforskomiteen vektlagt i saken til Apti 
Nazjujev?

«Den blir alltid vektlagt, men etter en 
helhetsvurdering ble ikke Nazjujev funnet 
troverdig.»

«Jeg mener de vurderingene vi 
gjorde, var gode.»  
 – Torgeir Tofte Jørgensen, UNE

Fikk trusseltelefon. Apti Nazjujev, som ble 
funnet torturert og drept, har en søster 
som bor i Sverige. Søsteren mener det 
er feil av UNE å si at han reiste frivillig 
tilbake til Tsjetsjenia. «Etter at han kom 
til Moskva, fikk han en telefon fra FSB, 
russisk etterretning. De sa at dersom 
han ikke kom tilbake til Tsjetsjenia, vil-
le de drepe og torturere familien hans i 
Tsjetsjenia,» forteller Aset Nazjujev. «Han 
fikk ikke lov til å oppholde seg i Russland 
eller Moskva av russiske myndigheter, 
og fikk velge mellom å reise selv eller bli 
tvangssendt. Han hadde ikke råd til å be-
tale advokater som kunne prøve saken 
hans for retten i Norge. Myndighetene 
hadde bestemt at han skulle ut uansett, 
og han kunne ikke ta saken til retten. Da 

valgte han frivillig retur, fordi han da ville 
få noe penger fra norske myndigheter ved 
utreise. Han ville ikke fått penger dersom 
han ble tvangssendt ut,» sier hun.

Omar Bilemkhanov fikk ikke lov til å 
oppholde seg andre steder enn i Tsjetsje-
nia av russisk etterretning, forteller Olga 
Gannushkina i Memorial:

«Bilemkhanov fikk forbud mot å opp-
holde seg i Russland av russisk politi og 
FSB, og ble sendt av dem til Tsjetsjenia i 
en politikolonne.»

Vil ha granskning. Politiet og maktap-
paratet i Tsjetsjenia samarbeider svært 
tett med politi og etterretningstjenester 
i Moskva. Både Apti Nazjujev og Umar 
Bilemkhanov har erklæringer fra Memo-
rial om at de ble utsatt for tortur før de 
kom til Norge. Lene Wetteland i Den nor-
ske Helsingforskomité avviser norske 
myndigheters påstand om at folk som er 
etterlyst eller forfulgt i Tsjetsjenia, kan 
være trygge i Russland. «Det spiller in-
gen rolle om de blir sendt til Moskva eller 
Tsjetsjenia. Det er Russland det er snakk 
om, og Russland er ikke en rettsstat i dag. 
Man kan ikke regne med at de forfulgte får 
beskyttelse noe sted,» sier seniorrådgive-
ren.

Hun får støtte i dette fra seniorforsker 
hos NUPI, Julie Wilhelmsen. Begge mener 
også at norske utlendingsmyndigheter 
må granske hva som har skjedd i asyl-
sakene til Umar Bilemkhanov og Apti 
Nazjujev.

Svenske myndigheter politianmeldte seg 

selv. Sveriges svar på UDI, Migrationsver-
ket, avslo asylsøknaden til en tsjetsjensk 
mann som senere ble drept da han kom 
tilbake til Tsjetsjenia i år. Mens UDI og 
UNE så langt ikke har sagt noe som tyder 
på at de kan ha gjort noe feil, er tonen 
en helt annen hos svenske myndigheter. 
Direktøren for Migrationsverket anmeld-
te sin egen organisasjon til politiet i juni 
2015, og ba dem om å etterforske Migra-
tionsverket for tjenestefeil under asyl-
prosessen. Formålet med anmeldelsen 
er å få noen uavhengige til å granske om 
Migrationsverket kan ha brutt egne ret-
ningslinjer, etter at den tsjetsjenske små-
barnsfaren ble drept av myndighetene i 
Tsjetsjenia.

Staten kan bli holdt erstatningsansvarlig. 
Aage Borchgrevink er prisbelønt forfatter 
og har jobbet flere år som spesialrådgiver 
for Helsingforskomiteen. Han har jobbet 
med mange saker fra Tsjetsjenia, og skrev 
i 2007 faktaboken Den usynlige krigen om 
konfliktene i Tsjetsjenia og Kaukasus. 
Borchgrevink og Den norske Helsingfors-
komité mener familien til de to avdøde 
kan ha krav på erstatning. «Bilemkhanov 
og Nazjujev ble sendt tilbake på tross av 
advarsler om at de trengte beskyttelse. 
Nå er begge døde, og det kan se ut til at 
Norge har brutt Flyktningkonvensjonen 
i disse sakene. Etter vårt syn kan staten 
dermed også ha et erstatningsansvar 
overfor de pårørende,» sier Borchgrevink.

Windstad er fast journalist i Ny Tid. 
windstad@gmail.com

ASYL

Menneskerettsorganisasjoner 
roper varsku mot utsending 
av ytterligere to tsjetsjenske 
menn: «Stor fare for at de 
vil bli torturert og drept, og 
at norske myndigheter gjør 
den samme fatale feilen en 
gang til,» sier både Den 
norske Helsingforskomité og 
russiske Memorial.

AV ØYSTEIN WINDSTAD

På Trandum sitter to tsjetsjenske menn 
som skal sendes ut av Norge. Både Den 
norske Helsingforskomité og den russis-
ke menneskerettsorganisasjonen Memo-
rial mener de kan bli torturert og drept 
dersom det skjer.

«De kom midt på natten og tredde en 
hette over hodet mitt. De brukte elek-
trosjokk sånn at jeg besvimte. De brukte 
noe skarpt for å rive ut neglen av finge-
ren min,» forteller «Jonas», som vil være 
anonym fordi han frykter at tsjetsjenske 
myndigheter kan torturere både ham og 
familien hans i Tsjetsjenia.

«Jonas» er allerede blitt sendt ut av 
Norge en gang tidligere. Han forteller  at 
han den gang ble tatt av tsjetsjensk sik-
kerhetspoliti og torturert, men at han 
greide å rømme. En rapport fra Folke-
helseinstituttet slår fast at skadene han 
har på fingeren samsvarer med utrivning 
av negl ved tortur. Rapporten sier også 
at arret han har i fjeset, samsvarer med 
stump vold mot ansiktet. En russisk lege-
erklæring fra 2012 slår fast at han hadde 
fått slag over hele kroppen, brukket nese, 
strøm på fingrene og at flere negler var re-
vet ut og andre forsøkt avrevet.

Søskenbarnet drept. Iznaour Dibirov sit-

ter også på Trandum med endelig asylav-
slag. Han frykter det skal gå med ham som 
det gikk med søskenbarnet Apti Nazjujev 
(se hovedsak). Søskenbarnet fikk avslag 
på asylsøknaden sin i Norge, og måtte ut 
i 2011. Han ble funnet med knuste kne-
skåler, knust skalle og manglende tenner, 
dumpet i en elv.

«De kidnappet søskenbarnet mitt og 
utsatte ham for omfattende tortur. Det 
er dette jeg er mest redd for, dersom de 
sender meg ut – at de ikke skal drepe meg 
med én gang, at de skal torturere meg. 
Det er helt vanlig i Tsjetsjenia,» sier Di-
birov, som jobbet som birøkter før han 
flyktet til Norge.

I en legeerklæring fra kirurgisk polikli-
nikk ved Sykehuset Innlandet avdeling 
Gjøvik står det at Dibirov har skader i 
begge skuldrene som følge av tortur der 
han ble hengt opp etter hendene, som var 
bundet bak ryggen hans. Han er også ope-
rert for disse skadene. Det står dessuten 
at han har hatt et vekttap på ti kilo og sli-
ter med nattesvette grunnet ettervirknin-
gene av tortur. Dibirov fikk sin asylsøknad 
behandlet på nytt, fordi UNE og norske 
myndigheter fikk se obduksjonsrappor-
ten etter drapet på Apti Nazjujev. Ob-
duksjonsrapporten slår fast at hans søs-
kenbarn døde av tortur. Da Dibirov fikk 
saken sin behandlet av norsk rett, kom 
retten imidlertid frem til at søskenbarnet 
Apti Nazjujev ikke hadde dødd av tortur. 
Rettens konklusjon om søskenbarnets 
dødsårsak er beviselig en feilslutning. 
UNE har erkjent at obduksjonsrapporten 
til søskenbarnet er ekte, og på bakgrunn 
av dette behandlet de saken hans på nytt. 
I november fikk han avslag på nytt.

«Stor fare for overgrep». Menneskerettsor-
ganisasjonen Den norske Helsingforsko-
mité har kommet med uttalelser i sakene 
til begge de to som sitter på Trandum.

«Hvis disse blir sendt tilbake, er det 
stor fare for at de vil bli torturert igjen. 
Det spiller ingen rolle om de blir sendt 
til Russland eller Tsjetsjenia. De kan bli 
hentet på flyplassen i Moskva, torturert 
og utsatt for omfattende overgrep, og i 
verste fall dø eller bli drept senere,» sier 

Lene Wettestrand, seniorrådgiver i orga-
nisasjonen.

Tror ikke på forklaringene. Både Iznaour 
Dibirov og «Jonas» har fått asylsøknade-
ne avvist av UDI, Utlendingsnemnda og 
norsk rett. «Jonas» vant i Oslo tingrett, 
men staten anket og fikk medhold i Bor-
garting lagmannsrett. Verken norsk rett 
eller utlendingsmyndighetene tror at de 
snakker sant.

Seniorforsker ved NUPI, Julie Wilhelm-
sen, er kritisk til at hverken utlendings-
myndighetene eller retten ikke tror på 
det Helsingforskomiteen og den russis-
ke samarbeidsorganisasjonen Memorial 
sier. «Det mener jeg er helt merkelig. Det 
er veldig vanskelig å få solid informasjon 
om hva som foregår i Tsjetsjenia. Det er 
nesten ingen organisasjoner eller andre 
som jobber på bakken der. Memorial har 
gjort dette i 30 år i Tsjetsjenia, og er så 
troverdige at de har blitt nominert til No-
bels fredspris flere ganger – sist av Erna 
Solberg i 2012,» sier Wilhelmsen.

I en uttalelse fra Memorial står det at ti 
forskjellige vitner i Tsjetsjenia som orga-
nisasjonen har vært i kontakt med, stad-

fester at det vil være fare for Iznaour Di-
birov å bli sendt tilbake til Russland eller 
Tsjetsjenia. Memorial mener også at det 
stemmer at både «Jonas» og Dibirov har 
blitt torturert tidligere, og at det er stor 
fare for at det kan skje igjen.

Hører på Helsingforskomiteen. I doku-
mentene fra UDI, Utlendingsnemnda 
og rettssakene vektlegges det at både 
Iznaour Dibirov og «Jonas» har endret 
forklaringene sine underveis i prosessen. 
Det fremheves at begge har fortalt nye 
ting som de ikke sa i asylintervjuene. På 
bakgrunn av dette blir begge funnet utro-
verdige. Utlendingsnemnda og seksjons-
sjef Torgeir Tofte Jørgensen svarer på 
vegne av norske utlendingsmyndigheter 
om saken til Dibirov:

«Det er dette jeg er mest redd 
for, dersom de sender meg ut – 
at de ikke skal drepe meg med 
én gang, at de skal torturere 
meg.»

«Vi har gjort en fremtidsrettet vurde-
ring, og har sett på om han kan ha risiko 
for forfølgelse ved retur. Vi har kommet 
frem til at han kan returnere. Det er hel-
ler ikke utrygt for tsjetsjenere generelt å 
returnere, og derfor kan han returnere til 
Tsjetsjenia.»

Hva tenker du om at Memorial mener at 
det ikke er trygt for ham?

«Memorials utsagn er vurdert opp mot 
informasjon fra Landinfo, Dibirovs egen 
forklaring og annen dokumentasjon i sa-
ken. Vi har kommet frem til en helhetsvur-
dering på bakgrunn av dette, og funnet at 
han ikke er troverdig.»

Ser dere på Memorials utsagn som tro-
verdig?

«Jeg kan ikke gå inn i et enkeltutsagn og 
si om det er troverdig eller ikke. De blir 
vurdert og vektet opp mot annen infor-
masjon,» sier Tofte Jørgensen.

«Har ikke sett legeerklæring.» På spørsmål 
om hva Utlendingsnemnda tenker om Fol-

kehelseinstituttets rapport om den avrev-
ne neglen til «Jonas», svarer seksjonslede-
ren slik:

«Dette er en forklaring han ikke ga un-
der asylintervjuet, og det er en forklaring 
han ikke har gitt til Utlendingsnemnda.» 

Uttalelsen til seksjonslederen står i 
kontrast til nemdas egne dokumenter. I 
Utlendingsnemndas endelige asylavslag 
datert 27. april 2015, står det at de har 
sett rapporten, og at de ikke tviler på at 
«Jonas» har skadene på fingeren. Men de 
påpeker at rapporten fra Folkehelseinsti-
tuttet ikke kan slå fast hvordan skadene 
har oppstått, bare at de samsvarer med 
forklaringen om tortur. Det står videre 
at Utlendingsnemnda ikke kan se at avri-
ving av negler er en vanlig torturmetode 
i Tsjetsjenia. Både Memorial, Helsing-
forskomiteen og eksilpolitiker Akhmed 
Zakyaev forteller at trekking av negler 
er en utbredt torturmetode i Tsjetsjenia. 
Obduksjonsrapporten til Apti Nazjujev 
slo fast at han ble torturert før døden 
inntraff, og at han manglet negler. Amne-
sty-rapporten «Effects of torture among 
Chechenrefugees in Norway» beskriver 
også utriving av negler som en kjent tor-
turmetode i Tsjetsjenia.

Torturert, og sliter med hukommelsen. Jos-
tein Løken jobber i Advokatfirmaet Elden 
og representerer Iznour Dibirov. Han for-
klarer Dibirovs ulike beskjeder til Utlen-
dingsnemnda og retten slik:

«Han har komplekse psykiske skader 
som kommer av tortur og forfølgelse av 
myndighetene i hjemlandet. Dette gjør at 
han har en diagnose som gjør det veldig 
vanskelig for ham å forklare seg på en kro-
nologisk og vanlig måte. Det blir mye rot, 
og han husker dårlig,» sier Løken.

I flere psykologiske vurderinger, blant 
annet ved Distriktspsykiatrisk senter 
(DPS) i Lillehammer, blir det slått fast at 
Dibirov lider av posttraumatisk stressyn-
drom og har hukommelsestap. Journale-
ne hans viser at han har vært innlagt til 
psykiatrisk behandling flere ganger. Ad-
vokat Løken mener dette ikke er blitt tatt 
hensyn til. «Det er sterkt kritikkverdig at 
det blir lagt vekt på at han er rotete i sin 

forklaring, mens den sterke dokumenta-
sjonen blir sett bort fra,» sier Elden-advo-
katen.

Memorial forteller at Iznour 
Dibirov ble tatt av russisk 
sikkerhetspoliti umiddelbart 
etter at han gikk av flyet.

Hoppet av toget. Ny Tid fikk kort tid før 
deadline vite at Iznaour Dibirov er blitt 
sendt ut av Norge. Memorial forteller at 
de sendte ut representanter til flyplassen 
for å ta i mot Dibirov, og for å overvåke 
prosessen og hindre tortur eller bortfø-
ring. Memorial forteller videre at Iznour 
Dibirov ble tatt av russisk sikkerhetspoli-
ti (FSB) umiddelbart etter at han gikk av 
flyet. Dibirov har fortalt familien at han 
fikk forbud mot å oppholde seg i Moskva 
og Russland av FSB, og at han ble beor-
dret til å ta toget til Tsjetsjenia. Han fikk 
ifølge familien beskjed om at han skulle 
bli møtt av tsjetsjensk politi ved ankomst 
og avhørt på nytt.

Ny Tid har også snakket med en 
tsjetsjensk kvinne som fikk avslag på asyl 
og ble sendt til Moskva fra Norge i okto-
ber. Hun ønsker å være anonym grunnet 
frykt for at familien i Tsjetsjenia skal bli 
forfulgt. Kvinnen forteller over telefon at 
da hun landet på flyplassen i Moskva, ble 
hun tatt av FSB og avhørt i flere timer om 
det tsjetsjenske miljøet i Norge og hva 
hun vet om hvem. Hun forteller at FSB ga 
henne forbud mot å oppholde seg i Russ-
land, og at de gjorde det klart at hun ville 
bli tvangssendt til Tsjetsjenia hvis hun 
ikke reiste selv. Småbarnsmoren forteller 
at hun har rømt ut av Russland, og nå be-
finner seg i et annet europeisk land.

Familien til Iznaour Dibiriov forteller 
Ny Tid at han hoppet av toget på vei til 
Tsjetsjenia. Han befinner seg nå i dekning 
på ukjent adresse et sted i Russland. «Jo-
nas» skal etter planen sendes ut i løpet av 
desember.

windstad@gmail.com.

«De vil trolig bli mishandlet og torturert»

FAKTA OM APTI NAZJUJEV

• Født i 1964. Søkte asyl i Norge sam-
men med kone og tre barn i 2008.

• Både Memorial og Den norske Hel-
singforskomité advarte mot å sende 
ham til Russland eller Tsjetsjenia.

• Fikk avslag på asylsøknad og besk-
jed om å forlate Norge av UDI og 
UNE, fordi de ikke trodde på forklar-
ingen hans.

• Reiste ut av Norge til Russland i 
november 2011 med hjelp av IOM, 
frivillig retur.

• Ble funnet med knust skalle, 
trukkede tenner, knuste kneskåler og 
flere knivstikk i 2013.

• En tsjetsjensk obduksjonsrapport 
slår fast at han døde som følge av 
tortur.

• Drapet ble aldri etterforsket.

FAKTA OM UMAR BILEMKHANOV

• Født i 1972 i Tsjetsjenia. Kom til 
Norge sammen med kone og tre 
barn i 2008.

• Fikk ett barn til i Norge i 2010.
• Både Memorial og Den norske Hel-

singforskomité advarte mot å sende 
ham til Russland eller Tsjetsjenia.

• Både UDI, Utlendingsnemda, Oslo 
tingrett, Borgarting lagmansrett og 
Høyesterett mente han ikke skulle 
få asyl. Alle instanser mente han 
ville være trygg som internflyktning i 
Russland.

• Bilemkhanov med kone og fire barn 
ble sendt til Moskva i desember 
2011.

• Memorial mener han ble torturert og 
senere drept av tsjetsjenske myn-
digheter 26. desember 2012.

FUNNET TORTURERT: Dette bilder viser liket av Apti Nazjujev, etter han ble funnet død i en elv. Nazjujev 
ble nektet asyl i Norge av UDI og Utlendingsnemda fordi begge instansene mente han ville være trygg i 
Tsjetsjenia. Ny Tid kan dokumentere at han ble torturert og drept, etter han ikke fikk opphold i Norge. 

(Innfelt er obduksjonsrapporten.)

UKJENT SKJEBNE: Apti Nazjujev bodde med kone 
og barn i Norge. Frem til nå er det svært få mennes-

ker i Norge som har visst om skjebnen til Nazjujev. 
Norske myndigheter mente han ville være trygg i 

Tsjetsjenia og at det ikke var sannsynlig at han ville 
bli forfulgt. 

Torgeir Tofte Jørgensen, 
UNE.

Julie Wilhelmsen, NUPI.

Ahmed Zakajev, den tsjetsjenske eksilministeren 
som har oppholdt seg utenlands siden 2000 og fikk 
politisk asyl i Storbritannia i 2003, er ikke i tvil om 

at drapene på Nazjujev og Bilemkhanov var politisk 
motiverte. FOTO: AFP.

Iznaour Dibirov

FREDSPRISEN

Årets vinner av Nobels 
fredspris kan stå som en 
inspirasjon til andre land i 
demokratiseringsprosesser, 
mener Ghazi Ghrairi ved 
universitetet i Carthage i 
Tunisia.
AV CARIMA TIRILLSDOTTIR HEINESEN 

Torsdag 10. desember mottok Den tu-
nisiske kvartetten for nasjonal dialog 
årets Nobels fredspris. Dialogkvartetten 
består av fagbevegelsen UGTT, arbeids-
giverorganisasjonen UTICA, menneske-
rettsorganisasjonen LTDH og den nasjo-
nale advokatforeningen Ordre National 
des Avocats de Tunisie, og ble etablert 
to år etter den såkalte Jasminrevolusjo-
nen som startet i Tunisia i januar 2011. 
Kort tid etter at revolusjonen startet, 
den 14. januar 2011, rømte landets presi-
dent Zine El Abdidine Ben Ali landet. Da 
hadde han sittet 23 år i presidentstolen. 
Da dialogkvartetten ble stiftet sommeren 
2013, var demokratiseringsprosessen i 
landet på randen av sammenbrudd etter 

politiske drap og en stadig eskalerende 
sosial uro. Men i motsetning til hva tilfel-
let var for mange andre land i regionen, 
roet situasjonen seg ned, og munnet ut 
i fredelige og demokratiske valg i fjor 
høst. Kvartettens arbeid tilskrives en 
betydelig del av æren for denne utviklin-
gen.

Den tunisiske professoren Ghazi Ghrai-
ri, som er i Norge i forbindelse med utde-
ling av fredsprisen, mener det er mange 
grunner til at demokratiseringsprosessen 
i Tunisia har vært mer vellykket enn i na-
bolandene. «Jeg mener mye av grunnen til 
at prosessen gikk så fint som den gjorde 
i Tunisia, var mangelen på lederskap un-
der revolusjonen,» sier Ghrairi når Ny Tid 
møter ham i Oslo etter et seminar i regi 
av PRIO.

«Revolusjonen ble ikke drevet fram av 
en politiker eller en lederskikkelse, men 
av folket. Tunisia har mye til felles med 
andre arabiske land i regionen, men det 
er også en del ting som skiller landet fra 
sine naboer. Tunisia var det første landet i 
regionen som fikk en grunnlov, og det før-
ste landet som dannet politiske partier og 
et parlament. Tunisia var også tidlig ute i 
regionen når det gjaldt likestilling mellom 
kvinner og menn,» forteller Ghrairi, som 
er forsker og foreleser i statsvitenskap 
og offentlig rett i Universitetet i Carthage 
i Tunisia. «Fremdeles er det ingen andre 
arabiske land der kvinner har de samme 

rettighetene som i Tunisia. Derfor er det 
også naturlig at den første demokratiske 
revolusjonen i regionen foregikk i Tunisia. 
Revolusjonen var basert på universelle 
krav.»

Ghrairi fungerte i årene 2013–2014 som 
ekspert på statsrett under den nasjona-
le dialogprosessen i Tunisia. «Vi ser at i 
land der man har flere interessenter, er 
nasjonale dialogprosesser den eneste 
bærekraftige løsningen for å bygge varig 
enighet og fred. Dette er en type dialog-
prosess som involverer alle store interes-
senter, bevæpnede grupper og involverte 
parter. Prosessen styres av partene selv,» 
sier han.

Kvinners deltakelse avgjørende. Nobelko-
miteen skriver i sin begrunnelse at kvar-
tetten etablerte en alternativ og fredelig 
politisk prosess da landet sto på randen 
av borgerkrig, noe som bidro til at Tuni-
sia på få år har kunnet etablere et styre-
sett med grunnlovsfestede rettigheter for 
hele befolkningen – uavhengig av kjønn, 
politisk overbevisning og religiøs tro. Un-
der kunngjøringen av prisvinnerne den 9. 
oktober uttalte leder for Nobelkomiteen 
Kaci Kullmann Five at hun håpet prisen 
vil være til inspirasjon for «alle som øn-
sker å fremme fred og demokrati i Midtøs-
ten, Nord-Afrika og verden for øvrig» i en 
tid da etterdønningene av den arabiske 
våren ikke holdes i hevd.

«Tunisia var det første landet 
i regionen som fikk det 
til. Dessuten har kvinners 
deltakelse spilt en viktig rolle i 
demokratiseringsprosessen.»

Ghrairi er enig i at utviklingen i Tunisia 
bør være en viktig inspirasjon, men ikke 
nødvendigvis et forbilde. «Jeg mener man 
skal se på Tunisia som et lokomotiv hel-
ler enn en modell,» sier han. «Situasjonen 
i Tunisia er unik, akkurat som i alle andre 
land. Når man snakker om nasjonalt di-
alogarbeid, er hvert enkelt lands behov 
individuelle, og situasjonen må vurderes 
i hvert enkelt tilfelle.»

Ghrairi mener likevel Tunisia vil kunne 
inspirere andre land i regionen. «Tunisia 
var det første landet i regionen som fikk 
det til. Dessuten har kvinners deltakelse 
spilt en viktig rolle i demokratiserings-
prosessen,» forteller han.

«Vi har sett at kvinner bringer andre og 
svært viktige dimensjoner inn i nasjonalt 
dialogarbeid. Det er viktig at både kvin-
ner og menn er representert. I Tunisia har 
rollen kvinnene har spilt både under og 

etter revolusjonen, og nå i demokratise-
ringsprosessen, vært avgjørende,» mener 
professoren.

Beste på lenge. Direktør Kristian Berg 
Harpviken ved fredsforskningsinstituttet 
PRIO er fornøyd med vinnerne av årets 
fredspris.

«Dette er faktisk den beste fredsprisen 
på lenge,» mener han. «Det er så viktig å 
se hvordan de lokale kreftene bygger opp 
og bevarer over tid. Mange av nobelprise-
ne har gått til hvite, smarte menn som har 
blitt leid inn for å fortelle folk hva som er 
best for dem. Det er på tide at Nobelpri-
sens oppmerksomhet vendes mot lokale 
aktører med perspektiver som bare de 
med erfaring fra krigs- og konfliktområder 
kan ha,» sier Harpviken, som også påpe-
ker at tildelingen i år har fått langt mindre 
oppmerksomhet enn tidligere års vinne-
re. «Selv om dette er den beste nobelpri-
sen på lenge, er det også den som har fått 
minst omtale i mediene. Det er nok ulike 
grunner til dette – en av dem kan være 
at nettverk generelt sett får mindre opp-
merksomhet enn når prisen deles ut til én 
person med ett ansikt. Men jeg tror også 
det handler om at det denne gangen er 
snakk om en lite kontroversiell tildeling,» 
sier Harpviken.

carima@nytid.no

«Se på Tunisia som et lokomotiv»

ISIS. AFP PHOTO/HO WELAYAT

«Han ble funnet med trukkede tenner og negler,  
knust hodeskalle, knuste kneskåler og dype stikksår.»
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Etterlengtet  
enighet i Libya
Gammarth. Partene er kommet til enig-
het om en politisk løsning på konflikten 
i Libya, opplyser kilder i Tripoli. Landet 
har i praksis vært delt i to siden august 
i fjor, da opprørere tok kontroll over ho-
vedstaden Tripoli og satte opp sin egen 
regjering der, mens det internasjonalt 
anerkjente styret ble drevet ut og søk-
te tilflukt i Tobruk. Etter forhandlinger i 
Tunisia skrev de to rivaliserende regje-
ringene søndag under på en avtale for å 
forsøke å komme til en løsning på landets 
dype politiske krise, rapporterer flere me-
dier. «Dette er et historisk øyeblikk som 
libyere, arabere og verden har ventet på,» 
sier Awad Mohammed Abdul-Sadiq i den 
uoffisielle nasjonalforsamlingen i Tripoli, 
GNC. I henhold til avtalen skal det avhol-
des valg innen ti år, ifølge Al Jazeera.

NATOs generalsekretær Jens Stolten-
berg sier at NATO står klar til å bistå opp-
rettelsen av en nasjonal enhetsregjering i 
Libya, men at de ikke vil gå inn for noen 
ny militær intervensjon.

Juridiske tiltak  
mot atomvåpen

Genève. Norges regjering endret ikke sin 
stemmegiving da det mandag var avstem-
ning i plenum på FNs generalforsamling 
om fire omstridte FN-resolusjoner mot 
atomvåpen. Med overveldende flertall 
ble imidlertid de fire FN-resolusjonene 
endelig vedtatt, inkludert en resolusjon 
som nedsatte en arbeidsgruppe i FN som 
i 2016 skal diskutere nye juridiske tiltak 
for å oppnå en atomvåpenfri verden. 
FN-arbeidsgruppen ble vedtatt av 138 
land, men alle stater vil kunne delta når 
gruppen skal møtes i Genève i til sammen 
tre uker i 2016. Også Norge kan delta, 
selv om vår regjering dessverre ikke ville 
støtte resolusjonen om å opprette denne 
arbeidsgruppen. «Det blir interessant å 
se hvordan Regjeringen velger å forholde 
seg til denne FN-arbeidsgruppen. Stortin-
get vil at Norge skal arbeide langsiktig for 
et forbud mot atomvåpen, og det betyr at 
Regjeringen bør delta – på en konstruktiv 
måte. Den må ikke fortsette med å bistå 
atomvåpenstatene ved å svekke andre 
lands besluttsomhet, slik den nå gjorde 
på FNs generalforsamling,» sier fungeren-
de generalsekretær Per Nergaard i Norsk 
Folkehjelp.

Truet fred i Sør-Sudan
Juba. Stridende ledere i Sør-Sudan under-
skrev en fredsavtale i august som nå står 
i fare etter gjentatte brudd fra begge si-
der i flere områder i landet, sier sjefen for 
FNs fredsbevarende styrker: «Avtalen blir 
stadig utfordret, og det er lite som anty-
der en fredelig utvikling, ettersom begge 
sider forsøker å forsterke sine militære 
posisjoner,» rapporterer sjefen for de 
fredsbevarende styrkene Hervé Ladsous 
til FNs sikkerhetsråd. Videre oppfordrer 
han sikkerhetsrådet og internasjonale 
parter til å støtte opp om institusjonene 
som holder tilsyn med avtalen, bidra til 
å styrke sikkerheten, samt få de styrkene 
som fortsatt er i hovedstaden Juba til å 
samarbeide bedre, for å øke mulighetene 
for at avtalen kan lykkes. «Om ikke FN re-
agerer, kan fremgangen være forgjeves,» 
sier Ladsous.

Borgerkriger har herjet Sør-Sudan si-
den desember 2013, da president Salva 
Kiir ga visepresident Riek Machar spar-
ken etter en langvarig maktkamp. Kiir 
og Machar mobiliserte folkegruppene de 
tilhører, dinka og nuer, til kamp mot hver-
andre.

Flere fredskvinner
Oslo. Regjeringen vil øke kvinners delta-
kelse i fredsprosesser, og har opprettet et 
eget nettverk for kvinnelige fredsmekle-
re i Norden. «Vi vet at halvparten av alle 
fredsavtaler bryter sammen etter fem år. 
Samtidig viser forskning at kvinners del-
takelse øker sjansen for at fredsavtaler 
faktisk varer. Derfor må vi ta konkrete 
grep for å øke kvinners involvering,» sa 
statssekretær Tore Hattrem da det nor-
diske kvinnelige meklernettverket ble lan-
sert på Nobels Fredssenter i Oslo lørdag. 
De siste 20 årene har det pågått 31 ulike 
fredsprosesser, men bare fire prosent av 
fredsmeklerne har vært kvinner. Det nye 
nettverket består av kvinner fra Norden 
med erfaring fra forhandlinger om fred og 
sikkerhet.

Regjeringen vil styrke kvinners deltakelse i freds-
arbeid. Her ser du Joy Kwaje (tv) fra Sudan Council 

of Churches og Suzanne Jambo fra NESI Network 
FOTO: Terje Bendiksby / SCANPIX 

UKRAINA

Norges ambassadør i 
Ukraina understreker 
at til forskjell fra i andre 
post-sovjetstater, har 
sivilsamfunnet i Ukraina – 
både media, de frivillige og 
menneskerettighetsarbeidere 
– stått bak endringene som 
tvinger seg frem i landet.

AV TRULS LIE, KIEV

Ifølge Norges ambassadør i Ukraina Jon 
Elvedal Fredriksen, er aktivitetene i am-
bassaden etter Maidan-revolusjonen sju 
til ti ganger høyere nå. Siden ambassaden 
ble opprettet i 1992, har Ukraina vært 
en moderat bilateral partner for Norge. 
Spesielt har det vært arbeidet for bære-
kraftig energi, skole og utdanning, og ikke 
minst et større marked for norsk sjømat. 
Blant dagens arbeid er støtten til internt 
fordrevne stor, deriblant gjennom Flykt-
ninghjelpen, som nå har bygget et ho-
vedkvarter i Donetsk – i det området som 
betegnes som en høyrisikosone av EU. Av 
de krigsrammede landsbyene hjelpes det 
til med gjenoppbygging, mat og brenn-
stoff. Også Røde Kors og ulike FN-organer 
får norsk støtte.

Vi møter Fredriksen den 30. november 
på Norges ambassade i Kiev, nøyaktig 
på toårsdagen for etableringen av Euro-
maidan. «Demonstrasjonene startet mot 
president Janukovitsjs tilbaketrekking fra 
avtaler med EU. Men utover EU var det-

te også generelle demonstrasjoner mot 
korrupsjon, nepotisme og svake statsin-
stitusjoner,» sier Fredriksen. «Det ble en 
mektig protestbevegelse, langt mektigere 
enn Oransjerevolusjonen i 2004.»

Media. Det ukrainske samfunnet gjennom-
gikk noen tydelige endringer i forkant av 
Maidan-hendelsene, til forskjell fra andre 
postsovjetiske stater, ifølge Fredriksen. 
«Maidan hadde et sterkt sivilsamfunn 
som utviklet seg over tid, noe som også 
viste seg under Oransjerevolusjonen i 
2004 og i mye lobbyvirksomhet i løpet 
av Janukovitsj-perioden. Dessuten bidro 
ukrainske medier og presse, selv om det 
er et problem at flere av disse er oligark-
styrte. Det siste regimet forsøkte å kneble 
både medier og journalister, men mange 
klarte å informere folk om hva som fore-
gikk.»

Jeg spør Fredriksen hvor mange intel-
lektuelle han tror det finnes i Ukraina, 
da den kjente forfatteren Andrej Kurkov 
(se neste Ny Tid) antok at det nok ikke 
var flere enn 30 virkelig intellektuelle, og 
at disse stort sett holder seg på grensen 
mot vest i byen Lviv. «Det mener jeg er et 
meget beskjedent anslag,» svarer ambas-
sadøren. «Jeg skal ikke argumentere mot 
Kurkov, men selv jeg som er utlending 
vil hevde at det er langt flere enn som 
så. Ukraina er et stort land, med mange 
kunnskapsrike mennesker.»

Men hvor stor er kulturens betydning 
i en slik politisk omveltning som Ukraina 
står oppe i? Fredriksen tror man lett kan 
undervurdere kulturens betydning når 
det gjelder å bringe mennesker sammen: 
«Kultur er ikke bare ’glasur’; man kan 
alltid oppnå mye med kultur, også i vid 
forstand. Dessuten har man her under 
krisen hatt en enorm oppslutning fra fri-
villige. Vi merker at NGO-ene ønsker sam-

arbeid med utlandet, som med Norge, der 
de ønsker samarbeidspartnere mer enn 
finansieringshjelp. Det gjelder de fleste 
her.»

I Kiev kunne man også legge merke til 
opposisjonelle medier, som engelskspråk-
lige KyivPost og ukrainske Vesti. KyivPost 
kunne gjøre narr av at statsministeren 
åpnet en antikorrupsjonskonferanse i no-
vember, der de anklaget ham for hykleri 
og for selv å være involvert i korrupsjon. 
Avisen Vesti på sin side var såpass pro-
russisk at den ble forsøkt stoppet med 
anklager om skattefusk, uten at det førte 
frem. Ny Tid forsøkte å få et møte med 
avisens siste redaktør uten å lykkes. Men 
hva med president Porosjenko, som ennå 
ikke har gitt opp sin egen tv-kanal Kanal5? 
Fredriksen svarer: «Vi var veldig bekymret 
over drapet på tidligere redaktør av den 
prorussiske publikasjonen Vesti. Han ble 
drept av to ekstreme nasjonalister. Begge 
ble arrestert og dømt. Dessuten ble an-
klagen mot Vesti som prorussisk henlagt. 
Vesti kommer ut som før, med den samme 
kritikken av myndighetene som tidligere. 
De er nok ikke så prorussiske, men hel-
ler kritiske til regjeringen – noe som bør 
være lov. Nå slås det ikke lenger ned på 
kritiske medier, siden massive reaksjoner 
fra mediene selv gjør dette lite effektivt.»

Jeg spør om Fredriksen selv har kom-
mentert at president Porosjenko eier en 
tv-kanal. «Det er ingen hemmelighet at 
Porosjenko eier Kanal5, og jeg tror han 
kommer til å beholde den,» svarer han. 
«Det virkelig store problemet med medie-
ne i Ukraina er at ingen vet hvem som står 
bak dem. Noen kontrollerer dem, men vi 
vet ikke hvem.»

NATO. Det mange spør seg om er hvordan 
NATO kan lage spenninger med Ukrainas 
forhold til Russland. Jens Stoltenberg var 

også nylig på besøk her. Ifølge Fredriksen 
har et NATO-samarbeid pågått i mange år, 
innen NATO–Ukraina-kommisjonen har 
fondsmidler blitt brukt til rehabilitering 
av tidligere soldater, fjerning av landmi-
ner, og modernisering av det ukrainske 
militæret: «NATO har lenge hatt et kon-
tor her i Kiev. Etter Oransjerevolusjonen 
i Ukraina og Roserevolusjonen i Georgia 
uttrykte både Ukraina og Georgia ønske 
om å bli en del av NATO. Men alle land 
som vil bli med i NATO må oppfylle visse 
krav, så jeg tror ikke Ukraina vil bli med-
lem av NATO med det første.»

«Det virkelig store problemet 
med mediene i Ukraina er at 
ingen vet hvem som står bak 
dem.»

Men om det skjedde, et scenario der 
NATO militært kom tydeligere på plass 
i Ukraina, hva er Fredriksens kommen-
tar til et slikt scenario? «Jeg tror vi skal 
være forsiktige med å spekulere, men det 
er åpenbart at valg av samfunnsmodeller 
og styresett står høyt på agendaen når 
det kommer til spenning mellom Russ-
land, Europa og USA. Dette har å gjøre 
med Russlands motvilje mot at tidligere 
sovjetstater skal bli med i NATO. Samti-
dig har Russland vært åpne om at de vil 
komme med mottiltak mot Ukraina hvis 
de inngår frihandelsavtalen med EU som 
kommer i 2016. Det sier mye om hvor 
ulikt verdenssyn man har i Russland og 
i Europa.»

Krim. Mens Ny Tid besøkte Ukraina, ble 
Krimhalvøyas strømtilførsel sabotert ved 
at krimtatarer rev ned noen strømlinjer 
fra Ukraina – 80 prosent av energitilførse-

len ble lammet, og Krim havnet i en unn-
takstilstand. Krimtatarer blokkerte også 
matforsyninger på veiene til Krim. Kan 
man kalle Russlands overtakelse av Krim 
en okkupasjon? «Norges offisielle stand-
punkt er at Krim er blitt ulovlig annektert 
av Russland, i strid med folkeretten, FN 
og OSSE,» sier Fredriksen. «Dette er uak-
septabelt, og mange av dagens sanksjo-
ner mot Russland som Norge er delaktige 
i, skyldes nettopp annekteringen av Krim. 
Russland har tatt Krim inn i Den russiske 
føderasjonen.»

Hva da med urbefolkningen, krimtata-
rene (se neste Ny Tid)? «Vi satte søkelys 
på situasjonen til tatarene på Krim både 
før og etter konflikten med Russland,» 
svarer Fredriksen. «Det har vært proble-
mer knyttet til landområder, eiendom og 
kulturelle rettigheter for disse minori-
tetene. Vi var i ferd med å finansiere en 
internasjonal konferanse, men den ble av-
lyst på grunn av annekteringen av Krim. 
Tatarene er under et enormt press fra 
russiske myndigheter. Vi hører stadig om 
arrestasjoner. Lederne deres er i eksil her 
i Kiev, og har ikke lov til å reise til Krim. 
FN og EU-parlamentet melder om men-
neskerettighetsbrudd. De nylige hendel-
sene med demonstrasjoner og blokader 
viser en stadig økende vilje til motstand 
fra krimtatarenes side.»

Menneskerettigheter. Når det gjelder 
menneskerettigheter, har også Det norske 
menneskerettighetshuset arbeidet lenge 
med Ukraina, og jeg ber Fredriksen kom-
mentere denne norske organisasjonen. 
«De har gjort og gjør en god jobb med å 
samle en rekke mindre organisasjoner 
her i Kiev og ellers i Ukraina, og enda vik-
tigere, hvilke menneskerettighetssaker 
de har klart å få på agendaen her.»

Jeg avslutter samtalen med å be Fred-

riksen komme med et par viktige punk-
ter for Ukrainas fremtid. «For det første 
er det viktig å arbeide for menneskeret-
tighetene for de internt fordrevne,» sier 
ambassadøren. «Deres menneskerettig-
heter og verdighet må ivaretas. Dessuten 
har vi menneskerettighetssituasjonen 
til dem som lever i konfliktsonene og de 
annekterte områdene. Her trengs en end-
ring både av rettssikkerheten og straffe-
systemet. Ukraina er fremdeles preget av 
sovjettiden, og dette tar tid. De som sto 
på Maidan og ville endre noe, ønsker først 
og fremst rettsikkerhet. De vil ikke ha mer 
korrupsjon – noe det er umulig å få bukt 
med hvis ikke rettssikkerheten ligger til 
grunn. Folk må føle endring av de korrup-
te praksisene i rettssystemet.»

«For det andre er sammensausingen av 
politikk og forretninger, noe som legger 
til rette for korrupsjon, et hovedproblem 
i Ukraina. Selvsagt måtte samfunnet støte 
på en krise. Ukraina trenger et rettssys-
tem som er uavhengig både av myndighe-
tene, parlamentet og økonomiske interes-
ser. Og man trenger normale lønninger. 
Fra neste år vil vi se et styrket samarbeid 
om rettssystemet mellom Norge og Ukrai-
na. Legg også merke til at det patruljeren-
de politiet, som tradisjonelt er kjent for å 
være et av de mest korrupte apparatene 
i Ukraina, sist sommer foretok drastiske 
endringer. Å rekruttere nye med skikkelig 
lønn ser ut til å virke. Det har blitt gjort 
flere forsøk på å bestikke dem, men de 
står imot. Dette er noe vi må ta videre 
inn i de dypere juridiske strukturene, ikke 
bare i politiet.»
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«Noen kontrollerer, men vi vet ikke hvem»

Hvilken betydning har et 
menneskerettighetshus i 
konfliktene som nå pågår i 
Ukraina?

AV TRULS LIE, KIEV

Hva gjør en norsk ideell organisasjon som 
Menneskerettighetshuset (HRH) i Ukrai-
na? Ny Tid møter deres ansvarlige for 
området Ane Tusvik Bonde i Kiev.

«Vi jobber mye for at organisasjonene 
skal samarbeide, gjøre påvirkningsarbeid 
sammen, både overfor FN og overfor myn-
dighetene. Vi kan ta opp kritikkverdige 
forhold overfor regjeringen, som noen her 
har vanskeligheter med å ta opp i den situ-
asjonen landet befinner seg i,» sier Bonde.

– Betyr det at internasjonale lover betyr 
noe?

«Styrken til vårt nettverk er at vi prøver 
å få inn eksperter fra andre land. Eksem-
pelvis sender vi inn en ekspert på krigso-
vergrep fra HRH i Zagreb nå. Vi har hatt 
med eksperter både fra Georgia, Polen 
og Aserbajdsjan. Her jobber folk opptil 
20 timer i døgnet, og spesielt kvinnene. 
Det blir flere og flere kvinnelige ledere for 
menneskerettshusene. De er visjonære, 
de går inn og vil ting, og var de som fak-
tisk klarte å organisere seg på Maidan.» 
(Se intervju med Matviichuk over.)

– Du arbeider med de gamle menneske-
rettighetene, men er det noen av dem som 
kan moderniseres?

«Mange vil kanskje si at det går inflasjon 
i rettigheter. Jeg tenker måten man må 
formidle det på er nytt, men at det som 
ligger i bunnen er det viktige. Vi jobber 
med forsamlingsfrihet, med ytringsfrihet, 
og med retten til å være menneskerettig-
hetsforkjemper. Eksempelvis kan man 
snakke om retten til vann. Eller dersom 
man skal jobbe for kvinners rettigheter, 
er det en forutsetning at man har rett til å 
demonstrere. Det å stå opp for andres ret-
tigheter er viktig for å få til endring. Setter 
man gravejournalistene i Aserbajdsjan i 
fengsel, får man hverken undersøkt om 
vannet er forurenset eller om medisiner 
utvannes. For å få bukt med korrupsjon 
er man avhengig av en kritisk presse for å 
se myndighetene i kortene.»

– Hvordan forholder HRH seg til vold, 
som under demonstrasjonene her i Kiev?

«I revolusjonen og regimeendringen på 
Maidan forsvarte vi ikke volden, men vi 
skjønner hvorfor folk hadde behov for å 
forsvare seg. Det var volden fra myndig-
hetene, måten de presset fredelige de-
monstranter på, som førte til at det ble 
nødvendig for demonstrantene å forsvare 
seg. Norske politikere var tidlig ute med 
å anerkjenne folks rett til å demonstrere. 
Vår jobb er å få dem til å huske at det er 
viktig å fortsette støtten. Men vold av-
ler vold, og krig er ikke veien å gå. Sivil-
samfunnet på begge sider er bare vanlige 

mennesker – det er deres liv det går ut 
over.»

– Tror du at Øst-Ukraina og deler av 
Krim kan bli russisk?

«Jeg vet ikke hva Russland vil, men det 
at de er inne i Øst-Ukraina med soldater, 
og har sendt våpen inn, er det ingen tvil 
om. Det har også FN dokumentert. Jeg 
tror det er en fare for at folk på Krim ak-
septerer situasjonen slik den er nå. Situ-
asjonen nå minner på mange måter om 
den andre steder i Russland, den er bare 

verre. Det er mer lovløshet. President 
Putin er tjent med at situasjonen er fros-
set, for å hindre en videre integrerings-
prosess med Europa. Men Ukraina må 
finne sin vei, og den er hverken mot EU 
eller Russland. Maidan handlet ikke bare 
om EU, men om å få bukt med vanstyre og 
korrupsjon. Det er det som blir testen på 
hvordan samfunnet blir. Det er viktig at 
krigen ikke blir unnskyldningen for ikke å 
få til dette.»

«Alle kjenner retten til å bli 
behandlet likeverdig.»

– Hvilken betydning hadde de sosiale 
mediene, internett og mobiltelefoner for 
oppstanden?

«Maidan viser at folk gikk ut i gate-
ne – det er ikke sikkert man hadde fått 
en endring hvis man lanserte en under-
skriftskampanje på Facebook. Det er de 
fysiske møtene som er viktige. Det å snak-
ke sammen, og det å ha tid. En konferan-
se vi holdt mellom advokater fra Ukraina, 
Russland, Aserbajdsjan og Hviterussland 
nylig, viste viktigheten av å møtes – hvor-
dan skepsis ble snudd til interesse. Det 
kunne man ikke ha fått til på Skype.»

«Vi skal heller ikke være en liten klubb 
som snakker om menneskerettigheter – 
men en som går ut og hjelper andre. Et 
menneskerettighetshus som nå blir dan-
net her i Kiev – et hus bestående av flere 

organisasjoner – gjør at folk kan komme 
til et sted, få hjelp og lære om mennes-
kerettighetene. Vi utfordrer også mennes-
kerettighetsorganisasjoner når det gjel-
der å organisere seg og ha toleranse for 
hverandre. Selv om vi jobber for å bringe 
mennesker sammen, å inngå dialoger, kan 
det ta tid. Det kan gå et par år før man ser 
resultater. 

– Men kan verdiene fra Vesten ha et for li-
beralt tilsnitt som ikke passer her i Ukraina?

«De individuelle rettighetene er helt 
ukrenkelige, de er ikke vestlige verdier. 
Sier man dét, nedvurderer man landene 
i øst, og man respekterer heller ikke de 
som har kjempet her eller i Midtøsten. 
Alle kjenner retten til å bli behandlet like-
verdig. Eksempelvis i Tsjetsjenia, som har 
et rettssystem som ikke fungerer, men lar 
familien bestemme – der har drap av ek-
temenn økt mest. Når ingen slår ned på 
volden i hjemmene, blir menn beskyttet. 
Til slutt ser kvinnene ingen annen utvei 
enn å drepe mennene sine. Dette sier 
noe om at ideen om å verne familien ikke 
nødvendigvis handler om å verne indivi-
dene.»

– Men om man med det sekulære som 
mål fratar religiøse mennesker deres from-
het og tradisjonelle verdier?

«Det er viktig å anerkjenne og respekte-
re hva de har, hva man bør ta vare på og 
hva som er fint. Og når det er snakk om 
fravær av religion, vokser nasjonalismen.» 
 
 Se også humanrightshouse.org

Under ett tak

Fortsetter fra forsiden ...

som er ønsket.
Olexandra Matviichuk, som i Kiev er 

styreleder for Center for Civil Liberties, 
nevner at Euromaidan ble opprettet rett 
etter de fredelige studentdemonstras- 
jonene: «I denne perioden jobbet vi 24 
timer i døgnet med å bistå med advo-
kathjelp, hjelpe de skadde, dokumente-
re overgrep og gi husvære til de interne 
flyktningene i Ukraina. Mer enn én million 
mennesker har rømt fra hjemmene sine 
på grunn av den væpnede konflikten. Når 
dere hører om Ukraina, er det ofte nega-
tive nyheter. Vær da klar over at energi-
en bak Euromaidan økte bevisstheten til 
alminnelige mennesker, som nå prøver å 
gjenoppbygge landet. I vårt nettverk har 
vi over 100 advokater som jobber gratis 
natt og dag. Væpnede konflikter er selv-
sagt grusomme, men på grunn av dette 
har vi også muligheten til å endre landet 
raskere fordi flere deltar. SOS Euromaidan 
ga også folk fri rettshjelp. Hundrevis av 
skadde, fengslede og torturerte fikk gratis 
juridisk hjelp.»

«Jeg tror myndighetenes 
strategi var å radikalisere dem 
som protesterte.»

En rekke politiske fanger med pro-
ukrainsk ståsted er fengslet i de russiske 
elle russiskdominerte områdene. «Vår 
kampanje ’Let my people go’ legges merke 
til internasjonalt, i Europaparlamentet og 
FN. I Russland har vi tretten, på okkuperte 
Krim sju. I Russland har man ikke rettferdi-
ge rettssaker. Vil man ha disse menneske-
ne løslatt, er internasjonalt press på Russ-
land det eneste som fungerer.»

Vold og tortur. Et eksempel på en poli-
tisk fange er filmskaperen Oleg Sentsov. 
Matviichuk forteller: «Han har organisert 
ikkevoldelige motstandsbevegelser mot 
okkupasjonen. Det er derfor Russland og 
Krim beskylder ham for å være terrorist. 
Sammen med to andre er han beskyldt 
for å være leder for en terroristgruppe, 
men det finnes ingen bevis som under-
bygger dette. De ødela en dør i et hus 
der pro-ukrainske aktivister ble holdt 
fanget. Vi har hørt at det foregikk tortur 
der, men det har vi så langt ikke klart å 
bevise. I anklagen mot dem het det at det 
å brenne døren var et forsøk på stoppe 
en tilbakeføring av Krim til Russland. Ved 
å ødelegge en dør? Det er tull. De bruker 
Oleg Sentsov som et signal om at selv 
fredfull motstand vil straffes med tiltale 
og fengsling,» sier Matviichuk. «På Krim 
fabrikkerer russerne forbrytelser, de 
stenger NGO-er og tillater ikke andre re-
ligiøse grupper enn Moskva-patriarkatet. 
Vi vet om vold, bortføring og tortur. Ek-
sempelvis har vi en video med en krimta-
tar som møter opp til en fredelig samling 
på gata, mot russisk okkupasjon. Så kom 
Krims såkalte self defence. Krimtataren 
blir deretter funnet død, preget av tortur, 
drept som følge av å ha blitt stukket med 
noe skarpt gjennom øynene. Til tross for 
videobevis ble det ingen etterforskning. I 
de okkuperte delene av Krim finnes ingen 
rettssikkerhet.»

På spørsmål om hva slags innflytelse 
Russlands har i øst, svarer Matviichuk: 
«Den såkalte Folkerepublikken Lugansk, 
som Russland opprettet, er ingen repu-
blikk, men paramilitære grupper som i 
mars i fjor begynte å angripe folk. De likvi-
derte aktivister og pressefolk for å oppnå 

kontroll. Russland bidro med soldater og 
våpen. Dette er dokumentert. Vi har spurt 
mer enn 160 mennesker som ble fanget av 
disse paramilitære gruppene. Halvparten 
av dem var militære, og halvparten var si-
vile. Vi fikk informasjon om 79 uoffisielle 
steder der folk ble anholdt og avhørt i de 
okkuperte områdene. Ifølge vitnemål vet 
vi at 86 prosent av de militære ble tortu-
rert, og om lag halvparten av de sivile. De 
militære brukte vold, elektrisitet, sult og 
voldtekt. I 44 av sakene ble vold og tortur 
under avhør utført av russiske militære 
eller russiske frivillige – ikke de lokale.»

Hvor enkelt er det her å snakke om at 
Russland står bak, da lokale paramilitære 
også kan ha egne interesser? Matviichuk 
svarer: «Dette er komplekst. Ledere av 
paramilitære grupper er også drept, også 
de som motsatte seg ordre fra russiske 
offiserer. Det er tydelig at Kreml ønsker 
å beholde den effektive kontrollen over 
disse paramilitære gruppene.»

Frivillige. Matviichuk har selv opplevd 
å være truet, da hun sto i hjertet av re-
volusjonen som ble påbegynt her i Kiev. 
«Alle var utsatt, også de som bare assis-
terte med mat. Under Euromaidan kom 
det hemmelige politiet til leiligheten min, 
og jeg kunne ikke returnere på flere uker. 
Jeg ble også bedt om å møte hos påta-
lemyndigheten som vitne, men når man 
kommer dit, blir man fortalt at man er 
mistenkt. Alle kan bli ofre for falske tilta-
ler, vold eller tortur.»

«Men for meg personlig var de dra-
matiske dagene i februar 2014 de mest 
skremmende øyeblikkene under Euromai-
dan. Folk begynte å ringe oss og fortalte 
at politiet skjøt ubevæpnede demon-
stranter. Våre frivillige kom til steder der 
folk var drept. Vi startet med å skrive ned 
hvem som var døde. Så ringte mannen 
min. Han fortalte at han var på Maidan, at 
han elsket meg, og tok farvel. Jeg elsker 
mannen min. Jeg ville be ham rømme, 
men jeg kunne ikke. For alle mennesker 
på Maidan hadde familie – så jeg fikk 
meg ikke til å gjøre det. Dette er veldig 
dramatiske minner for meg. Mannen min 
overlevde. Men vi måtte ringe mange og 
fortelle at familiemedlemmene deres var 
drept. Det var hardt.»

«Myndighetenes strategi var å radikali-
sere dem som protesterte – men de aller 
fleste protestene var fredfulle. Det fore-
kom at enkelte gjorde voldelig motstand, 
men stort sett var det ikkevoldelige de-
monstrasjoner. Mange videoer viser men-
nesker som ble skutt, og som ikke hadde 
våpen. De ble skutt som dyr, selv om de 
ikke var noen trussel for politiet.»

«Vi vet ikke hva som hadde skjedd hvis 
ikke Janukovitsj hadde rømt landet. Jeg 
tror han rømte fordi deler av politiet be-
gynte å nekte å utføre ordre. Dette har 
også vært en tragedie for politiet. Dette 
regimet, som tvinger politiet til å drepe 
demonstranter, sørget ikke engang for 
medisinsk utstyr til sine ansatte. De bryr 
seg ikke om noen mennesker uansett.»

Russland. Jeg ber Matviichuk forklare 
Russlands rolle i Ukraina. «Ukrainere be-
viser at vi ikke er en del av Russland, men 
at vi velger en europeisk fremtidsmodell,» 
svarer hun. «Ikke først og fremst et geopo-
litisk samarbeid, men et fokus på at men-
neskerettigheter ivaretas, med ukorrupte 
myndigheter som tar ansvar for folket. 
Jeg tror ukrainere er det eneste folket i 
verden som har gitt sine liv for europeis-
ke verdier. Før Euromaidan jobbet min or-
ganisasjon Center for Civil Liberties tett 
med menneskerettighetsorganisasjoner 

fra Russland. De er veldig modige men-
nesker, for Russland er ikke noe demokra-
ti – det er et korrupt land uten mulighet 
til å utvikle seg. Mens vi er i krig er det 
vanskelig å utvikle et demokratisk sam-
funnssystem. Russland går til krig mot 
oss, nettopp for å hindre dette.»

«Han var på Maidan, sa at han 
elsket meg, og tok farvel.»

I Kiev snakker gjerne ukrainske, 
pro-ukrainske, venner sammen på sitt 
«morsmål» russisk. Dessuten snakket 
pro-ukrainske og pro-russiske godt 
sammen tidligere, så hvorfor er det nå så 
mye hat mellom dem? «På grunn av rus-
sisk propaganda. Russland startet med 
dette for lenge siden. De har satt av sto-
re summer til russisk propaganda i flere 
land. Det er et stort system. Da Euromai-
dan startet, prøvde det russiske propa-
gandaapparatet å sidestille demonstran-
tene med radikale og fascister. De la stor 
vekt på at dette var drevet av den politis-
ke gruppen Høyre Sektor (se også Ny Tid 
nr. 25 fra august i år). Men tallene sier noe 
annet: To millioner mennesker deltok i 
Euromaidan-protestene, og fem millioner 
støttet infrastrukturen til protestene. Da 
politiet ble voldelig, iverksatte man selv-
forsvar med 12 000 personer oppdelt i 40 
ulike selvforsvarsgrupper. Høyre Sektor 
utgjorde bare 300 personer. Russland vil-
le ha det til at alle demonstrantene var fra 
Høyre Sektor. De skapte et bilde av fascis-
ter som ville ta over landet. Vi som var til 
stede under Euromaidan, visste selvsagt 
at dette ikke stemte. Dessverre er russisk 
propaganda veldig effektiv. Eksempelvis 
bruker de bilder – for eksempel fra Do-
netsk, der flere tusen møtte opp i april 
2014 for en pro-ukrainsk samling, og ble 
angrepet av pro-russiske aktivister. I rus-
sisk presse ble bildene forklart med at de 
pro-ukrainske demonstrantene angrep de 
russiske. Det er løgn.»

Regjeringen. Hva da med dagens regje-
ring – har Matviichuk tro på reforme-
ne planlagt av president Porosjenko og 
statsminister Jatsenjuk? «Politikerne tok 
ikke initiativ til Euromaidan, og har ikke 
hatt noen ledende rolle her. Den nye re-
gjeringen er i realiteten ikke en ny regje-
ring – flere var medlemmer av forrige re-
gime. Regjeringen er bedre, men ikke bra 
nok, så vi kritiserer dem. De bør innføre 
en demokratisk modell, og deretter gå av. 
Dette er folk med samme tankesett som 
under Janukovitsj – vi ser alle symptome-
ne. Nye politiske initiativer bygges nå fra 
grasrotnivå.»

Hva da med menneskerettigheter – fun-
gerer de? «Jeg får ofte høre at politikk er 
viktigere enn menneskerettigheter, men 
uten menneskerettigheter vil alt kollapse. 
Vil vi ha fred, må vi ha rettferdighet. Du 
velger ikke hvor eller når du er født. Det 
eneste valget du har, er om du vil være et 
godt eller et dårlig menneske.»

Matviichuk sitter selv som rådgiver 
for parlamentet, i komiteen for mennes-
kerettigheter. «Vi prøver å dytte regjerin-
gen i riktig retning, men de utviser ikke 
overveldende vilje til å innføre radikale 
reformer. Vi har mulighet til å påvirke. 
Sivilsamfunnet vil alltid jobbe for men-
neskerettigheter, men makthaverne øn-
sker makt på sivilsamfunnets bekostning. 
Vi ønsker reformer i juridisk sektor og i 
politiet. Vi har 9000 dommere, nå må de 
i Høyesterett nedgraderes. De er ansvar-
lige, også moralsk, for det systemet som 
utviklet seg under Janukovitsj.»

«Partiene i dagens parlament er ikke 
ideologisk funderte, men støtter én leder. 
Fremfor fanklubber for lederne må vi ha 
nye partier fundert på demokrati. Dette 
vil komme fra grasrota.»

Jeg ber Matviichuk kommentere det 
kommunistiske partiet, som er blitt ute-
lukket fra parlamentet. «Problemet er at 
kommunistene ikke lever opp til verdiene 
sine. Er man sosialist eller kommunist, 
skulle man ha jobbet for de fattige.»

Og hva med president Porosjenko – 

hvordan kunne de velge en oligark som 
eide en tv-kanal og et sjokolade- og ka-
keimperium? Han har ennå ikke kvittet 
seg med hverken tv-kanalen eller godteri- 
konsernet, slik han lovte? «Da Euromai-
dan var gjennomført, trengte vi noen som 
kunne regjere, og han var en bedre kan-
didat enn de andre. Men får vi nå en de-
mokratisk utvikling med partier tuftet på 
ekte verdier og ekte valg, vil Porosjenko 
bli en del av historien,» sier Matviichuk.

Nå er Ukraina på alles agenda, da dette 
har utviklet seg til en internasjonal kon-
flikt mellom NATO, Europa og Russland. 
«Det er problemet,» kommenterer Matvi-
ichuk. «Ukraina kan ikke løse konflikten 
ved hjelp av sine styrker alene. Konflik-
ten er påtvunget oss fordi vi ønsker oss 
demokrati. Klarer vi å innføre demokrati i 
Ukraina, vil dette stå som et godt eksem-
pel for andre postsovjetstater. Det er der-
for Russland vil stoppe oss. De er redde. 
Under Euromaidan opplevde vi at vi var 
en dråpe i havet, men etter hvert kjente vi 
den internasjonale solidariteten.»

Fremtiden. Til slutt: Hvis en leder som Mat-
viichuk hypotetisk hadde sittet i posisjon 
som kvinnelig president – ja, vi tillater oss 
den tanken – hva ville hun prioritert? «Jeg 
ville sørget for en juridisk reform der alle 
menneskerettigheter kunne forsvares i 
retten. Så ville jeg innført en skattereform. 
Vi har en vanskelig økonomi, men krea-
tive mennesker i middelklassen – det er 
disse som vil ha endring. De må ha frihet 
til å skape noe. Jeg er ikke naiv, jeg vet at 
Russland ikke vil gi seg. Ukraina må ikke 
kjempe for territorier, men for menneske-
ne som bor her. Hadde jeg hatt makt, ville 
mine beslutninger vært fundert på disse 
tingene.»

Se også leder side 12. 
 
 

Matviichuk skriver for Ny Tid om russisk 
propaganda i neste avis (16.1.16).
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VESTBREDDEN

Under Ramallahs 
pulserende og velstående 
overflate ulmer virkeligheten. 
Den består av nød, 
frustrasjon og fattigdom.

AV FRANCESCA BORRI

Mellom buskene skimter du plutselig noe 
svart: et geværløp. Du skjønner hva det 
dreier seg om. Du sitter i en bil, strandet 
i trafikken, men røyken til høyre for deg 
stammer ikke fra bråtebrannen på jordet 
– det er tåregass. Inne i tåken befinner det 
seg 13-åringer, tynne og raske, med stein- 
slynger i hendene og kefijer rundt hodet. 
Det er ikke trafikk du hører, det er harde 
sammenstøt. Men du er den eneste som 
følger med. I de andre bilene sitter de med 
hodetelefoner på, uten å flytte blikket fra 
mobilen. «Flytt deg!» roper drosjesjåføren 
– ikke til en soldat, men til et barn. Pales-
tinerne tuter utålmodig. De vil forbi, det er 
sent.

På det nyeste kartet over Ramallah er 
Muren listet som severdighet. «Trist, men 
fascinerende,» sier bildeteksten. Sånn er 
Ramallah. Det første bildet jeg tok her 
da jeg kom for første gang i 2007, var av 
et nedstøvet barn som drakk oppsamlet 
regnvann fra en tank. Den samme tanken 
er nå blitt basseng på Hotel Mövenpick, 
som koster 200 dollar natten. Ramallah, 
midlertidig palestinsk hovedstad, er full 
av kafeer og restauranter, full av butik-
ker, lys, blomster og brosteinsfortau, og 
musikken til Justin Bieber står på full 
guffe til solen står opp.

Bygge staten. Under Salam Fayyad – 
som ble utnevnt til statsminister midt 
i ødeleggelsene under den andre intifa-
daen i 2007 – bestemte man at det ikke 
ga mening å fortsette forhandlingene eller 
vente på at okkupasjonen skulle ta slutt. 
Det ble avgjort at det eneste reelle valget 
var i mellomtiden å starte byggingen av 
den uavhengige staten – bokstavelig talt 
én murstein av gangen – for deretter å opp- 
nå anerkjennelse fra FN. Siden da er det 
også blitt kjempelett å få lån her. Alle har 
kjøpt seg hus, bil, vaskemaskin, folk har 
åpnet butikker. I Ramallah merker man 
ikke okkupasjonen lenger. Herfra til Je-
rusalem er det tolv kilometer, og reisen 
dit tar fremdeles to–tre timer – avhengig 
av humøret til soldatene som er på skift, 
og forutsatt at man har Israels autorisas-
jon, selvfølgelig. Midt mellom Ramallah 
og Jerusalem finnes nemlig fremdeles 
kontrollpunktet Qalandya. Muren er der 
fremdeles. Men nå har israelerne på seg 
selvlysende vester som om de arbeidet 
med vedlikehold av motorveien – en av 
dem plukker opp en mynt fra bakken for 
en eldre dame som har mistet den ut av 
vesken. Rute 18 er ikke lenger en gammel, 
skranglete varebil, men en ekspressbuss 
med luftkondisjonering, og man tar den 
ikke lenger fra en forfallen lomme ved en 
hullete vei, men fra en stasjon med per-
ronger og kjørefelt og trådløst internett. 
På skiltet står det: Bus stop Qalandya. 
Sånn er det i Ramallah. Normalt.

Motsetninger. Men går man inn i en hvilken 

som helst butikk, et hvilket som helst su-
permarked, er alt made in Israel. Det finnes 
ingenting palestinsk her, ikke så mye som 
et egg. Går man rundt i Al-Masoyoun, det 
elegante strøket med banker, kontorer 
i stein og glass, hus med 15 etasjer, dør-
menn i uniform – da stanger man plutselig 
i en vegg. Bak veggen ligger flyktningleiren 
Al-Amari, der det bor 10 000 mennesker 
uten vann eller strøm, en flik av Afrika. 
Nedslitte hus i fuktige smug, barføtte og 
uflidde barn uten tenner, geiter som rom-
sterer i søpla som råtner i sola. Hvis jeg 
stopper opp for å skrive ned to ord, dek-
kes hånden min av fluer. Det er ofte døds-
fall her, ofre for israelske kuler. Nesten 
daglig skjer det razziaer mot udefinerte 
«terrorister». Men butikkene stenger ikke 
lenger for å sørge når en ny martyr forlater 
verden. Bildene av martyrene er dessuten 
erstattet av reklamer med blonde barn og 
amerikanske frokostblandinger. Sånn er 
Palestina i dag: motsetningsfylt og kom-
plisert. Og fortapt.

Våpnene her kan være 
splitter nye som dronene på 
himmelen, men strategien er 
gammel og alltid den samme: 
splitt og hersk.

I virkeligheten har ikke okkupasjonen 
forandret seg i det hele tatt. Den har ikke 
avtatt. Snarere tvert imot: Dersom makt, 
som Hannah Arendt sa, er det motsatte 
av vold, er den israelske dominansen her 
sterkere enn noen gang – for den trenger 
ikke våpen lenger. Den er internalisert. I 
Qalandya forekommer det ofte håndge-
meng, men ikke for å rive ned gitre eller 
rekkverk, det er snarere for å opprettholde 
orden i køen.

Gammel strategi. Den internasjonale opp- 
merksomheten er forståelig nok rettet 
mot Gaza – mot blodet, ruinene, de døde, 
mot fortvilelsen. Gaza har vært under be-
leiring i åtte år nå, det finnes ikke engang 
vann lenger, kun saltvann fra havet. Men 
Israels viktigste våpen er i realiteten mye 
mer avanserte enn det store beredskaps-
lageret av våpen som ligger klart til å an-
gripe barn – ja, for når alt kommer til alt 
er 43,5 prosent av befolkningen i Gaza un-
der 14 år. Israels viktigste våpen er nemlig 
ikke fly og tanks. Israels våpen er lover og 
prosedyrer.

«Det er færre kontrollpunkter nå, og 
kontrollen er minimal,» forklarer Shir Ever. 
Han er økonom, og begynte å studere 
Vestbredden da han ble oppmerksom på 
det merkelige prisnivået: over 30 prosent 
høyere enn i Israel, selv om inntektene 
per innbygger er 20 ganger høyere i Isra-
el enn i Palestina. Prisnivået er et resultat 
av transportkostnader og byråkratiske 
avgifter – omveier for å kjøre rundt bo-
settingene, matvarer som går ut på dato 
i påvente av ørten autorisasjoner, rett og 
slett effekten av usynlige hindringer. «Det 
virkelige målet deres er uforutsigbarhet,» 
sier Ever. «Ikke å forby bevegelsesfriheten, 
men gjøre den uforutsigbar, gjøre den til 
noe du ikke kan planlegge. På den måten 
er tilsynelatende alt normalt,» sier han. 
«Men så kan man plutselig bli stoppet, 
kanskje arrestert, når som helst. Med 
hvilket påskudd som helst. Dette gjør at 
palestinerne isolerer seg inne i byen. Det 

er ikke bare Gaza som er separert fra Vest-
bredden – Ramallah er skilt fra Nablus, fra 
Hebron og fra Jenin. Fra Jerusalem. Du vet 
aldri om du kommer til å nå frem eller ikke, 
eller når, og til slutt flytter man ikke på seg 
lenger, man blir hjemme.» Inne i sin egen 
lille verden. Våpnene her kan være split-
ter nye som dronene på himmelen, men 
strategien er gammel og alltid den samme: 
Splitt og hersk.

Den doble okkupasjonen. Og alt dette, 
understreker Shir Ever, er fredsproses-
sens fullbyrdelse, ikke nederlag. Det er 
fullbyrdelsen av Oslo-avtalen. For gradvis 
å oppnå palestinsk selvstyre delte Oslo- 
avtalen i 1993 Vestbredden inn i sone A, 
B og C, som igjen ble ytterligere fragmen-
tert av over 120 øyer med bosettinger 
uten forbindelse med hverandre.

Bare sone A er under den palestinske 
selvstyremyndighetens kontroll. Den ut-
gjør 18 prosent av Vestbredden.

Sone C utgjør 61 prosent, og er under 
Israels kontroll. Det er her den virkelige 
kampen finner sted, i de rurale områdene 

– områder der okkupasjonen ikke har 
forandret seg. «Israel tar nemlig sikte på 
landområdene på Vestbredden, ikke på 
Gaza,» sier Mustafa Barghouti, som er 
en av de mest kjente palestinske forhan-
dlerne. «Overhodet ikke på Gaza, faktisk – 
snarere er det sånn at hvis de kvitter seg 
med Gaza, kvitter de seg også med 1,8 
millioner arabere. Og så kan de annektere 
Vestbredden, eller rettere sagt byene på 
Vestbredden, der de kan opprettholde en 
jødisk majoritet. Da kan de beholde Ra-
mallah og Nablus på samme måte som de 
gjør med Haifa i dag. Om kort tid vil vi pal-
estinere være bosettere på et helisraelsk 
Vestbredden,» sier han.

Men det er år siden Mustafa Barghouti 
har forhandlet med israelerne. Forhand- 
lingene har stoppet opp, og det eneste 
som går fremover, er bosettingene. Siden 
Oslo-avtalen og frem til i dag har bosettin-
gen forboblet seg, og dekker 40 prosent 
av Vestbredden. Barghoutis hovedopp- 
gave er å mekle mellom Fatah og Hamas. 
Målet til Hamas er å tvinge Israel til å gå 
med på en avtale, og det gjør de ikke ved 
å bygge opp en stat og henvende seg til 
FN. De gjør det definitivt heller ikke ved 
å henvende seg til Den internasjonale 
straffedomstolen, der de sannsynligvis 
bare ender opp med å bli tiltalt for krigs-
forbrytelser. Nei, Hamas forsøker å oppnå 
målet sitt ved å spre frykt. Skyte raketter, 
fange soldater, angripe bosettere. For de 
unge palestinerne har lite uansett foran-
dret seg, og de omtaler dagens situasjon 
som «den doble okkupasjonen».

Renneløkke. Det eneste egentlige øye- 
blikket av nasjonal enhet fant sted i 2011, 
da de unge palestinerne lot seg inspirere 

av opprørene i Tunisia og Egypt, og ble 
slått ned av Hamas i Gaza og av Fatah i 
Ramallah. 25 år gamle Linah al-Saafin var 
med på opprøret. «En tredjedel av bud-
sjettet går til politistyrkene,» forteller 
hun. «Dette handler mer om ettergivenhet 
enn det er en fredsprosess, og ettergi-
venheten bygger den palestinske selv-
styremyndigheten opp under. Denne 
‘myndigheten’ har ingen autoritet – men 
autoritær, det er den,» sier hun. Som så 
mange andre unge har al-Saafin forlatt 
Ramallah, og bor nå i London. I Ramallah 
har hun ingen fremtid.

Nidal Abu Maria (26) gikk ut av univer-
sitetet med toppkarakterer, er utdannet 
økonom og snakker flytende engelsk. Han 
klarer seg så vidt økonomisk ved å jobbe 
som turistguide i okkupasjonsområdene. 
Dette er tilfellet for mange av de flinkeste 
nyutdannede – noen organiserer rundtur-
er til kontrollpunktene, andre viser frem 
hus i ruiner. «Det er vanskelig,» sier Nidal 
Abu Maria. «Jeg vet at det er nødvendig, 
jeg vet at det er viktig å vise utlendingene 
virkeligheten. Vi trenger solidaritet, og vi 
trenger internasjonalt press mot Israel. 
Men det er vanskelig, for det er ganske yd-
mykende,» sier han. Spasere gjennom flyk- 
tningleiren som om det var en dyrehage. 
«Velstanden du ser her, er en illusjon – 
en illusjon og en felle,» fortsetter Maria. 
«Den palestinske økonomien avhenger av 
den israelske. Israel kontrollerer grensen, 
infrastrukturen og avgjørende ressurser 
som vann – og de dirigerer vår økonomi 
mot sektorer som utfyller deres. De opp- 
rettholder økonomien vår, men under 
strenge begrensninger. Man kan jobbe 
som kelner i Ramallah, men ikke som 
bioteknolog. Det er som å holdes i bånd. 
Velstand, men ikke for mye.»

Nok velstand til at man smittes av 
forbrukskulturen. Men for å kjøpe en ip-
hone må man godta et lån det vil ta 30 
år å betale tilbake. «Det er egentlig en 
renneløkke mer enn det er et bånd,» fort-
setter Maria. «For overhodet å ha sjanse 
til å komme gjennom den endeløse rek-
ken av tillatelser man trenger bare for å 
plante et tre i hagen, må man avstå fra 
politisk aktivisme. Det samme gjelder 
hvis man skal skaffe deg tillatelse til å 
jobbe i den offentlige administrasjonen 
eller i Israel, de to eneste stillingene 
man kan håpe på her.» Man kan med an-
dre ord velge: enten kritisere Fatah og 
Hamas, eller betale avdragene på lånet.

Siden Oslo-avtalen og frem til i 
dag har bosettingen fordoblet 
seg, og dekker 40 prosent av 
Vestbredden.

Det er ikke tilfeldig at det eneste øde 
området i Ramallah er der den lovgivende 
rådsforsamlingen hører til. Forsamlingen 
har ikke vært samlet siden 2007. Mah-
moud Abbas regjerer praktisk talt alene 
fra sitt presidentpalass, og han styrer 
gjennom dekreter. Mandatet hans løp ut 
i 2010.

Stillstand. Jamal Jouma er 53 år gammel, 
og var en av de mest sentrale aktørene un-
der motstandsbevegelsen som bokstave-
lig talt reiste seg fra asken etter den andre 
intifadaen med over 5000 døde. Pales- 
tinere som hadde sett seg grundig lei av 

både Fatah og Hamas, organiserte seg i et 
nettverk av folkekomiteer. Siden den gang 
har de hver fredag oversådd Vestbred-
den med demonstrasjoner mot Muren. 
Demonstrasjonene er fredelige. «En stund 
fungerte det til en viss grad,» sier Jouma. 
«Men når alt kommer til alt, har vi ikke opp- 
nådd stort mer enn å rive ned en liten bit 
av Muren, og å flytte en annen del av den 
100 meter lenger bort. Muren står fremde-
les, med en rute som er dobbelt så lang 
som grensen mot Israel. 85 prosent av den 
er inne på Vestbredden, ikke for å skille 
israelere fra palestinere, men for å skille 
palestinere fra palestinere,» forteller han.

Og uansett er demonstrasjonene denne 
fredagen – i Bi’lin og Ni’lin, steder som er 
blitt viden kjente – mer som en forestill-
ing man har sett før, der alle spiller sin 
gamle rolle og utfallet er kjent, mener 
Jouma. Klokken 12 på dagen marsjerer 
20–30 ungdommer mot Muren mens de 
fanges inn av Nikon-kameraene til et utall 
utenlandske aktivister. Etter ti minutter 
kommer den første tåregassen. Ungdom-
mene og aktivistene trekker seg fem me-
ter tilbake. Ti minutters pause, og så går 
de to meter frem igjen. Mer tåregass, og 
demonstrantene trekker seg atter en gang 
fem meter tilbake. Enda en pause. Etter 
en halvtime går israelerne lei og bytter 
til gummikuler eller ekte kuler, og menne-
skemengden løser seg raskt opp.

«Men i realiteten overgir vi oss ikke. 
Det skorter ikke på interesse,» sier Jou-
ma. «Problemet er at alt her skjer i total 
mangel på lederskap. Og det er forståelig 
at når man ikke har noen strategi, er det 
ingen som er villige til å riskere det lille de 
har og bli drept til ingen nytte.»

For det har ikke noe å si at Palestina 
ikke engang produserer et eneste egg. 
At alt man ser er forbruk, dollar fra euro-
peiske givere og fra golfsjeiker, og at det 
ikke finnes noen reell vekst og utvikling. 
Det har ikke noe å si at det er null rikdom 
og masse gjeld. Det er som om den andre 
intifadaen – da Yassir Arafat var under 
beleiring og gatene var fulle av tanks i  
stedet for nye biler – var i går.

Fattigdomsnivået her var på 75 prosent. 
I Gaza lå det på 80 prosent. Mer eller min-
dre det samme registrerer man i dag i 
Øst-Jerusalem: 78 prosent.

I byene har man faktisk pratet om en ny 
intifada i månedsvis. Og i månedsvis har 
man sett tilfeller der en palestiner plutse-
lig knivstikker en israeler på gaten, eller 
meier ned fotgjengere med en bil, eller 
med en bulldoser. Eller åpner ild med 
pistol. Men disse er bare ensomme ulver. 
De er unge menn i tjueårene år uten noe 
politisk prosjekt, uten noe velfungerende 
samfunn, uten noen form for samordning. 
Bare endeløs frustrasjon.

I Øst-Jerusalem bor det nå 200 000 bo-
settere, mens palestinerne teller 298 000. 
På Vestbredden registreres det ett, to, fire 
dødsfall i uken. Altfor lite – sammenliknet 
med Syria, Irak og Jemen – til å nå de store 
overskriftene i internasjonale medier.

Og likevel: I mellomtiden er sommeren 
i Ramallah festfylt som vanlig. Musikk og 
grilling på hustakene. Det eneste som mo-
biliseres her, er reklameplakatene. Mel-
lom annonser for sportsbiler og Nivea 
dukker det opp et lidende barn. «Gi en 
dollar til Gaza.»

Borri er krigsreporter og fast skribent i Ny Tid.

Det fortapte Palestina
En palestinsk ungdom bruker slynge for å kaste stein mot israelske sikkerhetsstyrker under et sammenstøt i Al-Bireh utenfor Ramallah den 13. november.  FOTO: AFP PHOTO / ABBAS MOMANI

VERDEN OM NORGE

Reinsdyr lider  
under klimaendringer
New Zealand. Over polarsirkelen har 
reinsdyrene nå ankommet innenlands 
beiter fra kysten, slik de har gjort i år-
hunder. I Norge eier mellom 400 og 500 
samiske familier 180  000 reinsdyr, som 
kan streife mellom Finland, Sverige og 
Vest-Russland. Men reinsdyreierne er 
engstelige for klimaendringene. Tor Mik-
kel Eiras familie har drevet med rein i 
generasjoner. Han forteller at det i Finn-
mark nord i Norge har blitt stadig varme-
re vintre, og at somrene er kjøligere med 
mer regn: «Mosen til reinsdyrene vokser 
ikke som før. Regnet blir til is, og mosen 
fanges under snøen,» forteller han fra sitt 
hjem i Karasjok. «Varmt vintervær betyr 
at trærne vokser fortere, noe som igjen 
fører til at verken gress eller mose får 
gode nok vekstvilkår til at det holder som 
reinsdyrmat gjennom vinteren. Innsekter, 
eksempelvis mygg, overlever vinteren – 
noe som innebærer at reinsdyrene stadig 
blir mer plaget av dem gjennom somme-
ren,» forteller Eira.

Anne May Olli forteller at dyrene er et 
av Norges kulturelle kjennemerker, og me-
ner at politikere som tar beslutninger om 
Norges energifremtid, må tenke på dem.

http://www.nzherald.co.nz/environ-
ment/news/article.cfm?c_id=39&objec-

tid=11556835&ref=rss

Flest feminister i Norden
England. Ifølge en underslkelse som tar 
for seg likestilling, er det flere feminister 
i nordiske land enn noe annet sted i ver-
den. Torsdag lanserte YouGov en rapport 
som avslørte at flere folk i nordiske land 
anser kvinner og menn for å være jevn-
byrdige og at likestilling er viktig og riktig. 
Resultatene samsvarer med the World 
Economic Forums rapport fra 2014 om 
kjønnsforskjeller. Her var Island, Finland, 
Norge, Sverige og Danmark landene som 
fikk flest poeng når man målte kjønnsli-
kestillingen innen helse, økonomi, utdan-
nelse og politikk. Det er også de nordiske 
landene som ligger på topp når det gjel-
der andelen kvinner på stortinget, med 
41,1 prosend. Verdensgjennomsnittet lig-
ger her på 22 prosent, ifølge FN.

http://www.huffingtonpost.com/entry/
global-gender-equality-study-yougo-

v_564604cce4b045bf3deeb96d

Foreslår hijabforbud
Tyrkia. Norges tidligere kulturminister og 
nestleder i Arbeiderpartiet, Hadja Tajik, 
som er kjent for å være den første mus-
limske ministeren i Skandinavia, har fore-
slått et forbud mot hijab på barneskoler i 
Norge. Dette på tross av kritikk fra rekto-
rer omkring i landet. Tajik har opprinnel-
se fra Pakistan, og beggrunnet forslaget 
med et ønske om å unngå seksualisering 
av unge jenter. «Vi hadde aldri akseptert 
at ni år gamle jenter kom på skolen i mi-
niskjørt og høye hæler. Det samme hjel-
der hodesjal,» uttaler Tajik i norske me-
dier. Videre opplyses det om at Tajik er 
den eneste i partiet som foreslår forbud 
mot hijab.

Spørsmålet om å forby bruk av hodesjal 
i offentlige institusjoner er et av de hetes-
te og mest ømfintlige temaene i land der 
muslimske kvinner ønsker å praktisere 
sin tro og samtidig ta del i offentligheten, 
men oppfordres til å la være eller forbys å 
gjøre det. I Tyrkia ble skoleuniformsloven 
endret i 2014 for å oppheve forbudet mot 
hodeplagg i videregående skole.

http://www.dailysabah.com/euro-
pe/2015/12/05/norways-former-mus-

lim-minister-hadia-tajik-proposes-heads-
carf-ban

Færre asylsøkere til Norge
England. Strengere grensekontroller i Sve-
rige har ført til en kraftig nedgang i folk 
som søker asyl i nabolandet Norge, ifølge 
norske utledningsmyndigheter (UDI). Det 
nordiske landet har en befolkning på 5,2 
millioner, og tok imot 968 asylsøkere for-
rige uke. Dette er en nedgang på 54 pro-
sent sammenliknet med uken før.  «Det er 
ingen tvil om at det som skjer i Sverige, 
da særlig med tanke på grensekontrollen, 
får direkte innvirkning på Norge,» sier le-
der for UDI, Frode Forfang. Han legger til 
at antall asylsøkere vanligvis går ned i lø-
pet av vinteren. Norge forventer å motta 
rundt 35 000 asylsøkere i år – tre ganger 
mer enn i fjor. Likevel er det et beskjedent 
tall sammenliknet med Sverige, som for-
venter 190 000 asylsøkere i år.

http://uk.reuters.com/article/uk-eu-
rope-migrants-norway-idUKKBN-

0TJ1WO20151130

FORURENSNING

Nilen ødelegges av kloakk, 
søppel og avfall. Dette 
truer livene til millioner av 
mennesker i flere land.

AV HALLE JØRN HANSSEN

Den hvite Nilen har sitt utløp fra høy-
landsområdene i Burundi, Rwanda, Ugan-
da, Tanzania og Kenya. Den blå Nilen 
har sitt utløp fra Tanasjøen i Etiopia, og 
møter Den hvite Nilen ved Sudans hoved-
stad Khartoum. Den blå Nilen har størst 
vannføring, og utgjør om lag 85 prosent 
av vannmassen etter Khartoum. Avstan-
den fra høylandsområdene i Det sentrale 
Afrika til Middelhavet er om lag 6700 ki-
lometer.

Så lenge folkene langs Nilen levde tradi-
sjonelt, kunne de drikke vannet fra elva. 
De kunne fiske, og vanne sin jord uten 
frykt for farlige giftstoffer. Sånn er det 
ikke lenger. En voksende forurensning er 
i ferd med å ødelegge Nilen, og dermed 
også livet til over 100 millioner mennes-
ker.

Vekst. Forurensingen begynner der Nilen 
starter, og henger sammen med flere ting: 
mer bruk av kunstgjødsel og pesticider i 
landbruket, befolkningsvekst og urbani-
seringen av hele området. Byene vokser 
raskt – Ugandas hovedstad Kampala som 
per i dag har 1,8 millioner mennesker, 
Tanzanias nest største by Mwanza har 
snart 800 000, og Kenyas tredje største 
by Kisumu har snart 700  000 innbygge-
re. Kloakken fra innbyggere og industri 
renner for det meste urenset ut i Victo-
riasjøen. Foreløpig finnes det hverken 
en effektiv lovgivning eller nok penger til 
renseanlegg som kan hindre en gradvis 
ødeleggelse av Victoriasjøen.

Situasjonen forverrer seg langs hele Ni-
lens løp. Sør-Sudans hovedstad Juba har 
også stor befolkningsvekst: I 1973 hadde 
byen om lag 57000 innbyggere, i 2005 
165  000, og for 2015 er anslaget om lag 
400 000. Et lite mindretall bor i moderne 
boliger, mens et stort og voksende flertall 
bor i slumområder. Langs elvebredden 
ligger et betydelig antall restauranter, 
gjestehus, hoteller og noen industrier. All 
kloakk, søppel og avfall går rett i elva.

Jonglei-kanalens ødeleggelser. Rundt 100 
kilometer før delstatshovedstaden Bor i 
Jonglei glir Nilen over i sumpområdene, 
som strekker seg cirka 400 kilometer nor-
dover. Områdene er flate, og elva har et 
fall på bare én meter per 25. kilometer. 
Elva har i tørketiden en bredde på opptil 
100 kilometer, men i regntiden kan den 
flomme utover et område som er fem 
ganger så stort. Elva har rike fiskefore-
komster, og mange hundre tusen menne-
sker er avhengige av fiske. Det er om lag 
250 ulike fugleslag, et rikt dyreliv og minst 
350 ulike plantesorter i området.

Det var her regjeringen i Khartoum i 
1978 – i samarbeid med Egypt – besluttet 
å grave den sterkt omstridte Jonglei-kana-
len. Et vellykket kanalprosjekt kunne 
bidra til at vannmengden gjennom Egypt 
ville øke med omtrent sju prosent. Men 
det var åpenbart allerede da at de mil-

jøødeleggende konsekvensene ville bli 
veldig store: Grunnvannet ville synke. Et 
stort område ville bli tørrlagt. Fiskeriene 
ville opphøre. Beitelandet som kvegfolket 
brukte mellom regntidene, ville bli ørken. 
Hundretusener av mennesker ville miste 
sitt livsgrunnlag. Tørrlegging av sumpom-
rådene ville også ha stor negativ klimaef-
fekt for Etiopia, med fare for langt mindre 
regn i grenseområdene mot Sør-Sudan. I 
1986 hadde man gravd om lag 240 kilo-
meter. Da angrep Det sudanske folks frig-
jøringsarme, SPLA, prosjektområdet, og 
påførte så store ødeleggelser at arbeidet 
stanset. Det gjensto da om lag 120 kilome-
ter.

Middelhavsområdet utenfor 
Egypt er sluttmottakeren av 
Nilens farlige last.

Den gang trodde de fleste at kanalpros-
jektet var dødt for alltid. Men i novem-
ber 2014 dro Sør-Sudans president Salva 
Kiir på statsbesøk til Egypt. Mange saker 
sto på dagsordenen – blant annet våpen- 
kjøp og muligheten for direkte militær 
assistanse i borgerkrigen. Men kjerne-
spørsmålet gjaldt bruken av vannet i 
Nilen. Statslederne drøftet utrolig nok 
i hemmelighet en mulig gjenåpning av 
kanalprosjektet.

Oljeselskapenes uansvarlighet. Det er i 
disse våtlandsområdene mesteparten av 
Sør-Sudans sterkt forurensende oljepro-
duksjon foregår. Det ble ikke i forkant gjort 
noen seriøse vurderinger om hvorvidt en 
slik aktivitet ville skade miljøet. Det kine-
siske statsoljeselskapet CPNC begynte i 
februar 1999 en oljeproduksjon som umid-
delbart førte til stor og farlig forurensing 
både av overflate- og grunnvannet. Mil-
jøorganisasjoner protesterte, og regjeri-
ngen i Khartoum lovte at en lovgivning 
ville komme på plass. I år 2000 overlev-
erte det kanadiske oljeselskapet Talisman 
de nye lovene til Human Rights Watch 
(HRW). Men innholdet forpliktet ikke olje-
selskapene. Talisman lovte at selskapet 
ville medvirke til å påskynde både studier 
av virkningene på miljøet, og en relevant 
lovgivning. Men like etter måtte Talisman 
etter politisk press i Nord-Amerika forlate 
Sudan. Svenske Lundin Oil, som hadde en 
av sine installasjoner midt i Nilen og andre 
i våtmarksområdet, lovte det samme, men 
delte aldri sine funn med HRW.

I årsrapporten fra Lundin Oil for år 2000 
blir det vist til en risikoanalyse foretatt av 
et konsulentfirma i London, hvor det blant 
annet står følgende: «Det var ingen over-
ordnede problemstillinger knyttet til miljø 
og sikkerhet som ga grunn til bekymring.»

En annen konsulentstudie utført for 
Lundin Oil, som vurderte konsekvensene 
for mennesker, kveg, vegetasjon, vilt, 
overflatevannkilder og grunnvannskilder, 
konkluderte med at «det under olje-
produksjonen ikke var miljømessig på-
virkning av betydning, hverken under 
normal drift eller i situasjoner med uhell/
ulykker».

I 2009 gjennomførte den tyske, katolske 
bistandsorganisasjonen Sign of Hope en 
miljøstudie som hadde helt andre konk-
lusjoner. Studien slo fast at oljeselskap-
ene hadde gjort lite eller ingenting for å 
beskytte mennesker, dyreliv og miljø. I et 
område på over 4000 kvadratkilometer 
med om lag 300 000 innbyggere, var det 

stor helseskadelig forurensing av tung-
metaller i alt vann som ble brukt til drikke 
og matlaging. 

I en nybygget landsby med 2500 innbyg-
gere, som hadde blitt flyttet fra anleggsom-
rådet, kunne Sign of Hope dokumentere at 
drikkevannet – som oljeselskapet kjørte i 
tankbiler til den nye landsbyen – hadde et 
helseskadelig saltinnhold, og at det også 
inneholdt meget helseskadelige mengder 
av de giftige mineralene cyanid, bly, nikkel, 
kadmium og arsenikk.

Nilen og Sør-Sudan. Fra januar 2012 til 
begynnelsen av 2013 var konfliktnivået 
mellom Khartoum og Juba så høyt når 
det gjaldt oljeproduksjonen og hva som 
skulle betales i avgifter for transport av 
oljen gjennom rørledninger, at regjerin-
gen i Juba stanset oljeproduksjonen.

Da den kom i gang igjen vinteren 2013, 
hevdet selskapene at de måtte ta igjen 
tapt produksjon og inntekt, og derfor ikke 
kunne prioritere miljøproblemene.

Borgerkrigen i Sør-Sudan mellom de-
sember 2013 og august 2015 har gjort all 
forurensing verre. Når dette skrives høs-
ten 2015, er det fortsatt så farlig å ferdes 
i de tre mest ødelagte delstatene at det 
er vanskelig å få konkret informasjon om 
miljøødeleggelsene fra krigen og oljevirk-
somheten.

Regjeringen i Juba har hverken politisk 
vilje eller moralsk autoritet til å gjøre noe 
som helst med disse forholdene som er 
så ødeleggende for mennesker, dyreliv og 
miljø. Omfanget av miljøødeleggelsene 
som følge av oljevirksomheten i Sør-Su-
dan er i 2015 større enn noen gang. Hver 
eneste time, hvert eneste døgn siger det 
forurensede vannet og oljeavfallet med 
alle giftstoffene ut i alle elver og vassdrag 
– og ned i grunnvannet, og ut i Afrikas sto-
re livsåre, Nilen.

Nilen i Khartoum. På sin vei nordover 
kommer Den hvite Nilen etter cirka 5000 
kilometer frem til Sudans hovedstad 
Khartoum, hvor den møter Den blå Nilen. 

Det er vanskelig å finne fakta og statis-
tikk om sanitærforholdene i Khartoum. 
Landet er et lukket diktaturregime, og 
det finnes lite oppdatert og relevant sta-
tistikk.

I dag bor det anslagsvis fem millioner 
mennesker i den sudanske hovedstaden, 
og byen er i rask vekst. Det store flertallet 
i Khartoum er svært fattige, mens et vok-
sende mindretall er til dels veldig rike.

De fattige bor i slumområder. Vann må 
de kjøpe fra tankbiler med sterkt foruren-
set vann fra Nilen. I slumområdene flyter 
kloakken i åpne grøfter gjennom gatene, 
og mye av kloakken finner sin vei til Nilen.

Den rike delen av befolkningen har 

tilgang på renset vann til matlaging, og 
de har kloakkanlegg i sine områder. Klo-
akkanleggene, som er tilgjengelige for 
omkring 25 prosent av hovedstadens 
befolkning, består oftest av en stor sep-
tiktank. Når denne er full, tilkalles tankbil 
som kjører innholdet til avfallsplasser i 
nærheten av slumområdene. Der blir det 
liggende – til regn og flom tar de tørkede 
massene ut i Nilen.

Men myndighetene har omsorg for 
overklassen. De siste årene har det blitt 
utviklet et bolig- og forretningsområde 
for de rike kalt Al-Mogran, som er det 
største på Afrikas horn. Utviklingen av 
området har kostet om lag 30 milliarder 
kroner og er betalt med oljepenger.

Det meste av det som finnes av industri 
i Khartoum, er plassert nær Nilens bred-
der, og det meste av industriavfallet går i 
Nilen. Oljeraffineriene langs Nilen bidrar 
stort til forurensingen.

Nilen i Egypt. Egypt har en befolkning på 
om lag 85 millioner mennesker. Kairo har 
noe over 10 millioner innbyggere, mens 
Alexandria ved Middelhavskysten har om 
lag 4,7 millioner. En tredjedel av befolk-
ningen lever i Nildalen.

En endring til det bedre 
forutsetter frie samfunn 
der folk tør å debattere og 
formulere krav.

Egypt er et tørrlandsområde med en 
årlig nedbørsmengde på mindre enn 90 
millimeter. Om lag 97 prosent av alt vann 
som brukes i landet, kommer fra Nilen.

Vannet fra Nilen lagres i den gigantiske 
Aswansjøen like etter grensen mot Su-
dan, før det renner videre gjennom Egypt. 
Noen av de giftige mineralene som er 
samlet opp i elvevannet på veien fra Ni-
lens nedslagsfelter, synker mot bunnen, 
mens resten blir med vannet ut i Nildalen. 

Det sterkt forurensede vannet pumpes 
ut over landbruksområdene i Nildalen og 
slettelandet rundt. Det betyr enkelt sagt at 
maten som produseres fra disse område-
ne, inneholder giftstoffer og er helsefarlig.

Nildalen har om lag 700 store industri-
produksjonsanlegg som ligger langs elve-
bredden. Fast avfallsmasse kastes som alt 
annet avfall på store avfallsfjell. De aller 
fattigste lever på avfallsfjellene, og pluk-
ker det de kan bruke. Mye av det flytende 
avfallet og kloakken fra industrien går rett 
ut i Nilen, uten noen form for rensing. Man 
regner med at om lag 4,5 millioner tonn 
med farlig og delvis giftig industriavfall på 
denne måten ender i Nilen hvert år.

40 prosent av befolkningen i Egypts byer 

sies å være tilknyttet en eller annen form 
for kloakksystem, der kloakken enten går 
til septiktanker som blir tømt eller i kloakk- 
ledninger til renseanlegg. Det finnes rundt 
400 slike renseanlegg i Kairo, men de er 
ofte i dårlig stand og mangler vedlikehold. 
Derfor blir mye av denne kloakken dårlig 
renset før den går ut i Nilen.

De fattige har ikke renovasjon og klo-
akk, og kaster derfor avfallsmasse på til-
feldige samleplasser. De bruker latriner 
som er grunne, og innholdet kommer der-
for lett i kontakt med grunnvannet, som 
igjen forbinder seg med vannet i Nilen.

Nærmere 40 millioner mennesker i 
Egypt er er nødt til å drikke forurenset, 
helsefarlig vann daglig. Om lag 100  000 
mennesker dør årlig av kreft forårsaket 
av forurensningen. Ifølge UNICEF dør 
nærmere 20 000 barn årlig som følge diaré 
forårsaket av forurenset vann.

Middelhavsområdet utenfor Egypt er 
sluttmottakeren av Nilens farlige last. 
Minst 750 millioner tonn kloakk havner i 
havet hvert år. Av dette er om lag 145 000 
tonn mineralolje, 66  000 tonn kvikksølv, 
4500 tonn bly og 45 000 tonn fosfat. Hav-
området er dermed sterkt forurenset. 
Fisk og skalldyr – som det blir stadig min-
dre av – har disse giftstoffene i seg, og det 
er helseskadelig å svømme i havet.

Egyptiske kritikere hevder at året 2025 
kan bli skjellsettende. Har ikke myndig-
hetene innen da fått skikkelig grep om 
dagens forurensningsproblemer, trues 
det egyptiske samfunnets eksistens.

Mye av den internasjonale bistanden til 
Egypt brukes til å gjøre vannforsyningen 
og avfalls- og kloakkhåndteringen bedre, 
men resultatene kommer altfor sakte.

Alt dette skyldes at myndighetene og 
byråkratiet arbeider langsomt. Det tar år 
å få ferdigbehandlet lover og forskrifter 
som kan bremse miljøødeleggelsene, og 
iverksettelsen av slike vedtak tar deretter 
enda flere år. Dette henger igjen sammen 
med den egyptiske statens autoritære 
struktur. Folk er redde og blir beslut-
ningsvegrende.

Men det er ikke bare Egypt som har 
autoritære statsstrukturer som fungerer 
stadig dårligere. Det samme gjelder for 
Uganda, Sør-Sudan og Sudan. En endring 
til det bedre forutsetter frie samfunn der 
folk tør å debattere og formulere krav, og 
der myndighetene blir forpliktet til å gjen-
nomføre beslutninger som er til det beste 
for alle.

Artikkelen bygger på kildemateriale fra FN 
og nasjonale og internasjonale NGOs.

Hanssen er grunnlegger og tidligere leder av 
Norsk Folkehjelp. joe-hall@online.no.

Historiens elv forgiftes

Forurensningen er synlig over Nilen ved Universitetsbroen i Kairo, Egypt. FOTO: AFP PHOTO / MOHAMED EL-SHAHED
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Le Pen vinner på frykt
Valg i Frankrike. For første gang har det 
høyreekstreme partiet National Front 
(FN) påberopt seg seier i et nasjonalvalg 
i Frankrike. Den første runden av nasjo-
nalvalget har etterlatt Marine Le Pens be-
vegelse til den ledende politiske makten 
i fransk politikk – foran de tradisjonelle 
sosialistiske og republikanske partiene. 
Søndag tjente Le Pen på den franske be-
folkningens følelse av usikkerhet etter 
terrorangrepene i Paris den 13. novem-
ber. Resultatene av det regionale valget 
bekreftet polariseringen innen fransk po-
litikk.

Utdraget er hentet fra kronikken «Marie Le 
Pens victory is a bigger treath than ISIL», 

skrevet av Remi Piet. Teksten sto på trykk 
i avisen Al Jazeera.

Sammen mot terror
Terrorisme. Sinai, Beirut, Paris, Bamako 
og Tunis: De siste terrorangrepene som 
har rammet tre kontinenter, er en påmin-
nelse til vårt globale samfunn om at ond-
skapsfulle, antimoderne bøller fortsetter 
å spre hat og vold. Gjennom nedslakting 
av uskyldige prøver radikale å påtvinge 
verden barbari. Er vi klare til å kjempe 
mot denne typen ondskap? Ser man på 
responsen etter de siste terrorangrepene, 
er svaret utvilsomt nei. Det globale sam-
funnet står ikke sammen mot terror. Vi er 
kanskje forent når det gjelder fordømmel-
se av terror, men der stopper det. Hver 
gang vi er vitne til et omfattende terroran-
grep i en vestlig by, kan du være sikker på 
at en oppdatert versjon av Godwins lov 
dukker opp. Den enester forskjellen er at 
temaet ikke er nazismen, men islam. Etter 
terrorangrep i moderne tid – og etter det 
umiddelbare sjokket – kommer det som 
regel en dialog preget av sammenstøt, 
bitterhet, offerroller og motstridende me-
ninger, og beskyldninger som til syvende 
og sist peker på islam.

Vår kollektive tilkortkommenhet når 
det gjelder å bekjempe terror, stammer 
fra vårt eget sviktende fokus på opp-
gaven. I stedet engasjerer vi oss i tåplig 
krangling. Er det islam eller ikke? Er det 
snakk om politikk eller religion?

Det er på tide å oppdatere strategien og 
bane vei for en tydelig tilnærming når det 
gjelder de komplekse utfordringene knyt-
tet til terrorisme. Både den muslimske og 
den vestlige verden må stå sammen om å 
møte disse utfordringene. For i øyeblikket 
kjemper vi ikke mot terrorisme – men mot 
hverandre.

Utdraget er hentet fra kronikken «The 
World’s failed war on terrorism» av Ner-

vana Mahmoud. Kronikken sto på trykk i 
avisen Al Ahram.

Oppfordrer til våpenbruk
USA og våpen. En respons som ofte duk-
ker opp etter masseskytinger i USA, er 
denne: Hvis flere snille folk var bevæpnet, 
hadde ikke de slemme hatt mulighet til å 
drepe. Mandag sa Ted Crus: «Du stopper 
ikke de slemme ved å legge ned våpnene. 
Du stopper dem ved å bruke egne våpen 
mot dem. En fri og bevæpnet amerikansk 
borger er det som holder oss trygge.» Det 
var Jerry Falwell som tok argumentet et 
skritt videre mot det ekstreme på fredag, 
da han kom med følgende oppfordring til 
studentene ved Liberty University, hvor 
han jobber: «Hvis flere gode folk hadde 
hatt bæringstillatelse, kunne de ha be-
kjempet muslimene før de tar seg inn og 
dreper.» Han oppfordret studentene til å 
skaffe egne tillatelser, så de også kunne 
bære våpen og, tydeligvis, skyte musli-
mer: «La oss lære dem en lekse dersom 
de noensinne dukker opp her.»

Utsagnene hans er foruroligende, fordi 
de implisitt oppfordrer til å bruke våpen 
til å drepe muslimer på bakgrunn av de-
res religion. Søndag presiserte imidlertid 
Falwell at han kun refererte til muslimer 
som begår angrep. Det er imidlertid uklart 
hvordan bevæpnede studenter skal klare 
å avgjøre hvilke muslimer som er i ferd 
med å utføre terror før de faktisk gjør det.

Teksten er et utdrag fra kronikken «Why 
Good Guys With Guns Won’t Keep Us 

Safe», skrevet av Anna North. Kronikken 
sto på trykk i avisen The New York Times. 

En mann sykler forbi valg-plakatene til det høy-
reradikale partiet Nasjoal Front (FN) i Frankrike. 

Partiet har fått økt oppslutning etter terrorangre-
pene i Frankrike den 13. november. FOTO:  AFP / 
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Kan verdens kvinner endre 
kulturen og henvise krig til 
historiens skraphaug?

I april i år var over 1000 kvinner fra 80 
land samlet i Haag for å diskutere under 
vignetten «Women’s Power to Stop War», 
som også er navnet på en global beve-
gelse i regi av den internasjonale NGO-en 
Women’s International League for Peace 
and Freedom (WILP). I Haag var det 
bred enighet om at krig i dag aldri fører 
til fred. Det var også stor enighet om at 
utgiftene til militære komplekser overgår 
all saklig fornuft når kloden står overfor 
de problemene og utfordringene vi har 
i dag. Likevel står fredsorientert arbeid 
også overfor enormt sterke motkrefter: 
en 7000 år gammel maskulin krigskultur 
der krig har vært og fortsatt er normen 
for å løse konflikter, og dessuten ofte 
også står som en manndomsprøve på 
mot, kraft og makt. I tillegg kommer en 
våpenindustri som har penger, makt og 
skaffer millioner av arbeidsplasser. For 
ikke å zoome inn på USAs våpenindus-
tri, som er viktig for den amerikanske 
økonomien – USA har behov for krig 

med jevne mellomrom for å få brukt og 
solgt sine våpenprodukter. Også Norge 
trenger fiendebilder med den økende 
våpenproduksjonen vi har – våpendeler 
vi selger til USA og land med svak øko-
nomi og mye konflikt. Norsk forsvars- og 
sikkerhetspolitikk er spikret, og NATO er 
garantisten for vår sikkerhet.

En ny tankegang. I sikkerhetspolitikken 
er begreper som ikkevold og nedrust-
ning ikke-temaer. Det samme gjelder 
alternativer til krig og satsing på andre 
verdier og andre metoder for å oppnå en 
fredelig verden. Utenrikspolitikken ligger 
sammen med forsvarspolitikken fast-
spikret både hos oss og i alle andre NA-
TO-land. Vi har et forsvarsdepartement, 
ikke et fredsdepartement. Vi har en for-
svarsminister og en forsvarssjef – ikke en 
fredsminister. Vi har en militær forsvar-
skultur, men ingen vedtatt fredskultur. Vi 
har militær verneplikt for alle unge, ikke 
et valg for ungdommen mellom militær-
tjeneste eller fredsfremmende tjeneste. 

Men hva mener vi så med at kvinners 
makt kan stoppe krig? I Haag erfarte vi 
hvordan kvinner verden over er sinte, 
frustrerte og oppgitte over at krig fortsatt 
skal være middelet verdens maktmen-
nesker tyr til for å løse konflikter. Disse 
kvinnene vil stoppe galskapen. Kravene 
var mange: Ikke flere droner som dre-
per sivile og treffer vilkårlig. Ikke mer 
atomvåpen som kan utslette store deler 
av verden. Ikke mer massevoldtekt som 
krigstrategi eller voldtekt uten straff. Ikke 
flere barnesoldater. Ikke mer trakassering 

av befolkninger i fredens eller Guds navn. 
Kvinner vil ikke lenger være ofre for, men 
utøvende motstandere av krigshysteri og 
våpenindustri. Vi ønsker å kriminalisere 
krig og våpenindustri. Vi ønsker å påvise 
at militarismen er en av våre største mil-
jøverstinger. Verdens kvinner vil utfordre 
en maskulin tankegang hvor maktutøvelse 
står sentralt, og hvor drap, voldtekt, lem-
lesting og ødeleggelser er tillatt maktbruk 
«i fredens tjeneste».

Fredskultur. Det verden trenger, er å byg-
ge fred. Og fred bygger man med skole-
gang, menneskerettigheter, helse, mat og 
rent vann til alle. FNs tusenårsmål 2015–
2030 har da også dette som mål i sine 
17 punkter. Dessverre mangler pengene. 
Når krig er i emning, mangler det sjelden 
penger, og avtaler gjøres gjerne over tele-
fon for rask gjennomføring. Humanitære 
tiltak, derimot, tar lang tid – og oftest blir 
det hverken enighet eller penger.

Kvinner verden over er 
sinte, frustrerte og oppgitte 
over at krig fortsatt skal 
være middelet verdens 
maktmennesker tyr til for å 
løse konflikter.

Dette vil mange kvinner – og menn – ha 
slutt på. Vi vil ikke lenger styres av en 
kultur der makt over andre er høyeste 
mål. Verdens kvinner er i dag sterke, ofte 
med god utdannelse og gode taleevner, og 

ikke minst stort mot. I dag kan en unison 
kvinnemakt stoppe krig som konfliktløser 
i fremtiden.

For mange innebærer begrepet freds- 
kultur å mekle i konflikter. Fagfolk og am-
bassadører er dyktige meklere, men da 
er allerede konflikten i gang, og har ofte 
vart lenge. Fredskultur er så mye mer enn 
konfliktmekling! UNESCO utarbeidet på 
1990-tallet under Federico Mayor Zarago-
za et fredskulturkonsept som blant annet 
viste til at krig begynner i menneskesin-
net, og at det dermed også er i mennes-
kesinnet man må bygge opp ideer om 
fred. Fredskultur er et felles begrep for 
alle som arbeider med nedrustning, like-
stilling, ikkevold og fredsundervisning, 
og brukes mye på grasrotnivå av verdens 
frivillige organisasjoner i dag. Det hjelper 
imidlertid ikke mye så lenge landenes 
politikere og maktelite ikke tar begrepene 
i sin munn, og nekter å se ikkevold og 
nedrustning som alternativer til krig og 
våpenhandel. Hvis vi kunne få fredsbyg-
ging og ikkevold på den internasjonale 
agendaen for fred, miljø og utvikling, og 
inn i FNs tusenårsmål, hadde det vært et 
langt steg videre. Fredelig kommunika-
sjon og ikkevoldsmetoder i skoleutdan-
nelsen og i dagliglivet vil også kunne være 
viktige steg for å stoppe vold, og for å 
fremme fredelige løsninger på konflikt og 
uenighet.

Enorme summer. «Det er naivt å tro at 
folk blir snillere av å bli bombet med 
krigshandlinger eller droner.» «Hadde 
USA og NATO kastet bøker i stedet for 
bomber over Irak og Afghanistan, ville 
vi ikke hatt ISIS i dag.» Slike uttalelser 
gikk igjen på podiet i Haag i april, og 
kom spesielt fra kvinner fra Midtøsten 
og Asia. Forhandlinger og forhandlings-
teknikk eksisterer selvsagt, og mye av 

det utføres med gode resultater. Likevel 
vil kanskje det aller viktigste være å 
bevisstgjøre våre og verdens politikere 
om hva krig faktisk koster. I penger, i 
miljøødeleggelser, i kriminalitet og lidel-
ser. Kanskje burde vi legge til grunn at 
alle som organiserer våpenproduksjon 
og fremmer våpeneksport, er kriminelle 
personer – drapsansvarlige og potensiel-
le mordere. Kanskje burde vi understre-
ke det absurde i at verden i dag bruker 
1 750 000 000 000 amerikanske dollar på 
militære installasjoner og baser verden 
over, innkjøp av moderne krigsmateriell, 
militær opprustning og soldater i bered-
skap og aktiv tjeneste. Det er fire ganger 
så mye som verdens nasjoner betaler 
til FN, den eneste verdensomfattende 
institusjonen vi har som er opprettet 
for å sikre fred og menneskerettigheter 
verden over.

De ansvarlige. Det selvsamme FN står nå 
uten tilstrekkelige midler til å håndtere 
den nåværende flyktningstrømmen fra 
krigsherjede land, eller til å skaffe midler 
til mat og vann til millioner av mennes-
ker i flyktningleirer verden over og opp-
rettholde en viss humanitær standard. 
Mennesker som flykter fra krig og våpen-
bruk, stues inn i umenneskelige leirer. 
Vi som har forårsaket en del av denne 
enorme katastrofen, toer våre hender og 
fraskriver oss ansvar. Er det ikke vanlig 
at de som forårsaker skaden, også tar 
ansvar og betaler regningen?

La militærbudsjettene betale for flykt-
ningkrisen. Militarismen og våpenindus-
trien har en stor del av skylden for katas-
trofen vi nå ser. Disse bør også betale for 
ugjerningen.

Eklund er fredsaktivist og medlem i  
Bestemødre for fred. t-eklun@online.no.

En fredskultur for fremtiden

FREDSARBEID
TRINE EKLUND
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Han skrev utkast til en 
grunnlov for en ny, katalansk 
republikk – og ble idømt tre 
års yrkesforbud. Ny Tid har 
møtt den katalanske juristen 
Santiago Vidal.

GRUNNLOVSDEBATT

AV KIM BREDESEN, BARCELONA

Den 27. september ble det avholdt et regi-
onalt parlamentsvalg i den spanske, auto-
nome regionen Catalonia. Partiene Junts 
pel Sí og Candidatura d'Unitat Popular 
(CUP) ble vinnerne med et valgløfte om å 
etablere en egen katalansk stat i løpet av 
18 måneder.

Men det er ikke bare i politiske kampan-
jer selvstendighetsbevegelsen forsøker 
å skape økt grad av selvstyre. Det skjer 
også på den juridisk arenaen. Siden tidlig 
i 2014 har en gruppe på 21 jurister i hem-
melighet arbeidet med en grunnlovsskis-
se til en tenkt katalansk stat – en skisse 
som medfører gjennomgripende refor-
mer dersom grunnloven skulle bli ved-
tatt. Juristgruppen har blitt ledet av den 
61 år gamle tidligere dommeren Santiago 
Marsal Vidal, og den har reist rundt i ulike 
land for å gjøre research. Utkastet er in-
spirert av lovverk i Tyskland, USA, Sveits, 
Island, Norge og Danmark, og er lagt ut på 
nettstedet unanovaconstitucio.cat. Her 
legges det til rette for at katalanere kan 
foreslå nye tillegg til grunnloven.

Dommer med yrkesforbud. Arbeidet 
med alternative grunnlover har ikke falt 
i god jord hos spanske myndigheter – 
men foreløpig er det bare juristen San-
tiago Vidal som har måtte svare for sine 
handlinger gjennom rettslige sanksjoner. 
Spanias øverste tilsyn for dommere, Jus-
tismaktens generalråd (Consejo General 
del Poder Judicial) har erklært at Vidals 
politiske ytringer og aktiviteter er dypt 
problematiske, og at de ikke faller innen-
for ytringsfrihetens rammer. De anser at 

Vidal har tatt del i aktiviteter som ikke er 
forenlige med hans yrkesforpliktelser, og 
at han har brutt med forpliktelsene han 
som dommer har overfor grunnloven. 
I februar i år stemte et flertall av Gene-
ralrådets medlemmer for at Vidal skulle 
suspenderes fra sitt embete i tre år – uten 
lønn – for å ha utformet et utkast til en 
katalansk grunnlov. Han har også mistet 
retten til å vende tilbake til sin tidligere 
stilling. Hvis han vil praktisere sitt yrke 
etter yrkesforbudet, må han bli tildelt en 
annen dommerstilling i Spania.

«Erfaringene vi har med 
grunnlovsdomstolen i Spania, 
er forferdelige.»

Fredsrepublikk. Grunnlovsutkastet be-
skriver en republikk der landets overho-
de er president, mens den utøvende mak-
ten tildeles en statsminister med egen 
regjering. Republikken beskrives som en 
«nasjon for fred», og landet er uten en 
egen hær. Spansk og katalansk språk gis 
likeverdig status, men katalansk skal ha 
forrang i offentlig administrasjon.

Valgsystemet struktureres slik at ingen 
partier eller valglister kan få to tredjede-
ler av velgernes stemmer, og ingen folke-
valgte kan sitte lenger enn to valgperio-
der. Lønningen til folkevalgte kan ikke 
overstige 10 ganger hva som er definert 
som minstelønn, eller «basic income», for 
befolkningen. Ingen kan heller motta pen-
sjoner som varer over et helt liv. Dette er 
bare noen hovedtrekk ved den foreslåtte 
grunnloven.

Denne gruppen er for øvrig ikke alene 
om å jobbe med skisser til en katalansk 
grunnlov. En annen gruppe katalanske ju-
rister, som jobber ved universiteter i flere 
land, har utformet et alternativt forslag 
til grunnlov for et selvstendig Catalonia. 
Denne gruppen ledes av Oriol Vidal-Apa-
ricio, professor i statsvitenskap ved Ari-
zona State University i USA. Den katalan-
ske advokaten og forfatteren Sebastià 
Sardiné fra Advokater for selvstendig-
het vil dessuten utforme en midlertidig 
grunnlov for Catalonia i samarbeid med 
sivilorganisasjonen Katalansk nasjonal 
samling (ANC).

Har ikke gitt opp kampen. Ny Tid møtte 
Santiago Vidal på hans kontor i sentrum 

av Barcelona, i bygget for justisadminis-
trasjonen til de katalanske selvstyremyn-
dighetene. Der jobber han til daglig som 
direktør for et program for å innføre juri-
diske reformer i Catalonia. Han påpeker 
overfor Ny Tid at hans lovutkast vekt-
legger vern av ytringsfriheten til jurister 
i Catalonia. I utkastet til en katalansk 
grunnlov er ytringsfriheten til jurister 
vernet i artikkel 73.2: «Loven skal avgjø-
re hvilke sanksjoner som skal utøves mot 
rettstjenere, for adferd som ikke samsva-
rer med deres mandat. Ikke under noen 
omstendigheter skal ytringsfrihet, frie 
meninger og intellektuelt arbeid blir for-
budt.»

Om grunnloven som reflekteres i utkas-
tet ville gitt ham bedre vern i dag enn de 
nåværende, gjeldende spanske lovene, er 
et åpent spørsmål. Vidal velger heller å se 
fremover – mot en fremtid der katalansk 
lov verner om borgerne i en katalansk re-
publikk.

«I løpet av overgangsperioden vil min 
personlige situasjon forbli den samme. 
Selv om den spanske loven ikke forbyr 
ytringsfrihet for dommere, har den blitt 
fortolket på en måte som er svært restrik-
tiv,» sier Vidal. «Fortolkningen er blitt så 
restriktiv at arbeidet jeg har gjort med 
grunnloven, har kostet meg min stilling. 
I det øyeblikket Catalonia blir en repu-
blikk, vil dommerne kunne innvilges full 
frihet til å uttrykke meningene sine over-
for massemedier. Men det vil fremdeles 
være forbudt å tilhøre et politisk parti 
mens man innehar et dommerembete,» 
forteller han.

Vidal ønsker i størst mulig grad å skape 
et upartisk rettssystem i Catalonia. Det-
te krever ifølge ham en grunnleggende 
omstrukturering av statsapparatet. Han 
ønsker først og fremst å snu kursen vekk 
fra nåværende praksis i Spania, der det er 
mulig for parlamentet å utnevne majorite-
ten av dommerne i grunnlovsdomstolen. 
Uavhengighetsbevegelsen i Catalonia har 
tidligere kritisert at dette har ført til at de 
største politiske partiene har valgt inn 
dommere som er imot økt grad av selv-
styre i Catalonia.

«Erfaringene vi har med grunnlovsdom-
stolen i Spania, er forferdelige. Det vi øn-

sker, er et nytt rettssystem og parlament. 
Vi ønsker også et kraftig skille mellom 
statsmaktene. Vi foreslår derfor at de 
høyeste embetene og posisjonene til de 
som representerer rettsmakten, skal bli 
valgt enten direkte av borgerne eller av 
tre fjerdedeler av parlamentet,» sier Vi-
dal.

Han mener at en slik ordning vil for-
plikte politikere overfor de valgte repre-
sentantene for den tredje statsmakt på 
en helt annen måte. «Ved å gjøre det på 
denne måten, unngår vi det som foregår i 
Spania. Der velges personer i de høyeste 
embetene på grunn av politiske preferan-
ser. Særlig dommerne i Spanias grunn-
lovsdomstol har blitt valgt på grunn av 

politiske interesser,» sier Vidal.
Han forteller at han ikke har gitt opp 

kampen for å få dommerembetet sitt tilba-
ke. Han har planer om å anke vedtaket om 
yrkesforbud både til Spanias høyesterett, 
Spanias grunnlovsdomstol og til Mennes-
kerettighetsdomstolen i Strasbourg.

«Dette skal jeg gjøre på slutten året. Jeg 
har et håp om å vinne saken og få tilbake 
embetet. Og hvis Catalonia blir en fri stat, 
vil jeg kunne gå tilbake til stillingen min. 
Om ti år pensjonerer jeg meg, og jeg hå-
per at det skjer i republikken Catalonia.»

Bredesen er frilansjournalist. 
kim.bredesen@gmail.com 

En dommer kan fritt både 
ytre seg og engasjere seg i 
politiske sammenhenger. 
Derfor er yrkesforbudet 
Vidal er utsatt for, 
uakseptabelt. Det mener 
både lederen av en katalansk 
rettspleieorganisasjon og 
en svensk representant i 
Europarlamentet.

Tilstanden til den spanske rettsstaten og 
de rettslige sanksjonene mot Vidal ble 
debattert i Europaparlamentet i Brussel 
den 2. juni i år. Debatten ble ledet av Isa-
bel-Helena Martí, president for den kata-
lanske organisasjonen Sobiranía i Justícia 
(«Suverenitet og rettferdighet»). Hun me-
ner det må være akseptabelt at juridiske 
eksperter kan gjennomføre studier som 
analyserer alternativer til dagens span-
ske grunnlov.

«Det er uhørt i et europeisk demokra-
ti at en person – uansett om det måtte 
dreie seg om en dommer – kan straffes 
for å ha brukt fritiden sin på å delta i 
utviklingen av et grunnlovsutkast på 
initiativ fra sivilsamfunnet, uten annen 
hensikt enn å stille utkastet til rådighet 
for dette folket. Å skrive et slikt grunn-
lovsutkast hører inn under ytringsfrihe-
ten enhver borger har,» sier Martí til Ny 
Tid. 

Bodil Valero, som er representant i 
Europaparlamentet for det svenske Mil-
jöpartiet de gröna, er av dem som har 
fulgt debatten om Vidal grundig det siste 
året. Hun mener prosessen mot Vidal har 
vekket sterkt engasjement hos kollegaene 
hennes både i Catalonia og i Europarla-
mentet.

«Det er svært urovekkende at Vidal og 
andre dommere har fått arbeidsforbud 
fordi de har skrevet utkast til en ny grunn-
lov i fritiden. Dette er ikke akseptabelt. 
Han har frihet til å gjøre nøyaktig hva han 
vil i sin egen fritid. Så lenge en dommer 
ikke lar politiske meninger styre dommer-
gjerningen, må han kunne få lov til å være 
politisk interessert – og også politisk ak-
tiv,» mener Valero.

«Vi ønsker oss et nytt rettssystem»

«Uhørt i et europeisk demokrati»

Da Norge var på 
våpenshopping i hjertet av 
London sammen med land 
som Saudi-Arabia, Israel, 
USA og Korea, stod en 
kunstner utenfor og prøvde 
å mane til et oppmerksomt 
blikk på verden.

VÅPENHANDEL

AV GITTE SÆTRE

I høst reiste jeg som kunstner sammen 
med den uavhengige kunstprodusent-
gruppen Transnational Art Production 
(TrAP) til våpenmessen i London for å 
gjøre en performance. Kvinnen i mine 
performancer retter oppmerksomhet 
mot hendelser i egen tid, med et inder-
lig ønske om å forstå. Hun representerer 
omsorgspersonen, en som velger å for-
late eget hjem og bedrive sivil ulydighet 
gjennom kunstnerisk aktivisme. Grunnet 
kvinnens norske nasjonalitet og europeis-
ke historiske tilhørighet, retter prosjektet 
også blikket mot hjelperrollen: Hvilken 
rolle har vi, hva bunner hjelpen i, og hva 
fører den med seg?

Forarbeidet til verket vi laget under vå-
penmessen, startet i april i år, da verden 
så enorme folkemengder forlate krigsher-
jede land. Nå kan fjerne land som Norge 
merke konfliktene i Afrika og Midtøsten. 
Kriger vi har vært involvert i,  men som 
det ikke riktig snakkes om.

Stengte dører. Kvinnen i mine performan-
cer undrer seg over dette. Hun ser på 
innvirkningen nasjoner har hatt, og frem-
deles har. Ti videoperformancer i form av 
ulike intervensjoner har blitt produsert 
frem til nå, og denne gangen oppleves 
det påtrengende relevant med tanke på 
de seks millioner registrere flyktningene 
som beveger seg vekk fra konfliktområ-
dene, hvor våpen og annet krigsmateri-
ell ble kjøpt fra blant annet denne mes-
sen for to år siden. Siden mai i år har vi 
jobbet med å komme oss inn på våpen-
messen. Ny Tid bisto oss med et signert 
dokument hvor det sto at vi jobbet som 
journalister for avisen, men vi fikk avslag 
på søknaden om akkreditering. I juli ring-
te TrAP arrangørene flere ganger, og til 
slutt fikk vi oppgitt at søknaden vår var 
klassifisert som high security. Med andre 
ord hadde noen googlesøk plassert oss 
på listen over personer de ikke ønsket å 
ha representert. En venstreorientert avis 

og en politisk kunstner ble klassifisert 
som high security. Vi fikk opplyst at kun 
forsvarsjournalister fikk adgang i år, på 
grunn av en verdenssituasjon med eskale-
rende farer for terror. Da vi fikk navnet på 
personen som hadde behandlet min søk-
nad, kunne et kjapt googlesøk fortelle oss 
at det var den amerikansk etterretningen 
som hadde fått tildelt oppgaven å luke 
vekk mulig terrorisme av alle slag. Da vi 
leste messens sikkerhetsregler, skjønte vi 
at det likevel var mulig å komme på gjes-
telisten over messedeltagere, så vi skrev 
en epost til konsernsjef Walter Qvam i 
Kongsberg Defence. Det kom ingen svar 
fra ham, men etter et par telefoner og 
eposter kom vi i dialog med kommuni-
kasjonsansvarlig. Det ble imidlertid med 
noen høflighetsfraser. 

Vi var langt fra de eneste som dette året 
ikke fikk tilgang til våpenmessen. Amne-
sty Internationals egne menneskeretts- 
eksperter var også forvist. Hvert år plei-
er Amnesty å gjennomføre en kontroll av 
messen, og hvert år har de funnet ulovlig 
utstyr promotert. I år hadde de ikke mu-
lighet til hverken å få vite eller rapportere  
om hva som blir solgt fra de 1500 utstiller-
ne fordelt på 121 land. Amnesty sier selv 
at våpenmessen sannsynligvis er redd 
for at de vil finne brudd på reglementet. 
I 2009 var den samme Amnesty-represen-
tanten offisielt invitert til samme arrange-
ment for å holde en tale om styrking av 
reglementet for våpenkontroll. I år, deri-
mot, fikk land som Saudi-Arabia, Bahrain 
og Pakistan en behandling som bar preg 
av røde løpere. Ifølge avisen The Indepen-

dent er våpenbransjen for tiden preget av 
dårligere tider, siden forsvarsbudsjettene 
kuttes i Vesten. Sviktende budsjetter i 
Europa fører til at leverandører retter sin 
oppmerksomhet mot mer lukrative mar-
keder i Asia og Midtøsten. Hvis bransjen 
skal fortsette å vokse, må den se etter 
salg i nye land som skal utvide sine for-
svarsbudsjetter. Er dette en av grunnene 
til at Amnesty ikke var ønsket i år?

Mannen som drar kvinnen i 
armen blir oversett, og hun 
klarer overraskende nok å 
tisse på seg igjen.

Frykt. Vårt filmhold ble stoppet ti meter 
etter at vi hadde gått av toget i London. 
Det var satt opp gjerder så langt unna 
bygningen som 250 meter – messedelta-
kerne ville ikke hørt hele England skrike. 
Vi fikk overtalt en taxisjåfør til å smugle 
oss inn til hotellet som lå vegg i vegg med 
messen. Sjåføren likte tanken på at vi var 
aktivister, og klarte å snakke seg gjennom 
to checkpoints. Det var med skrekkblan-
det fryd vi landet i hotellets dype resep-
sjonsstoler, som var like ved inngangen 
som gikk rett inn på messeområdet.

Vi ruslet stille ut og satt opp kamera. 

Kvinnen gikk inn i sin performance-tran-
se. Men det gikk ikke mange minutter før 
vi sto utenfor gjerdet igjen. Vi gikk på 
nytt i posisjon, denne gangen en meter 
fra innkjørselen. Denne dagen er kvin-
nen kledd i hvitt, barfotet og med begge 
beina godt plassert på bakken. Hun har 
lukkede øynene, men høyt hevet hode. 
Hun puster langsomt inn gjennom nesen 
og like langsomt ut gjennom munnen, 
mens hun mediterer over hva som skjer. 
Hun står der lenge, lenge nok til at de 
som står rundt, blir påvirket av hennes 
tilstedeværelse. Når hun opplever at si-
tuasjonen er etablert hos dem som ser i 
real time og senere som videoverk, gjør 
kvinnen en stille handling, som å vaske. 
Eller som her på våpenmessen, hvor hun 
tisser på seg. Hun gjør det i frykt for det 
som skjer inne på messeområdet og det 
som kommer til å skje når krigsmateriell 
blir tatt i bruk. Ritualet å vaske henspei-
ler på det å rydde og ordne, slette skyld, 
og oppøve et oppmerksomt blikk. Når 
det gjelder å tisse på seg, handler det om 
en kroppslig reaksjon – noe som automa-
tisk skjer når mennesker mister kontrol-
len og kjenner på en ekstrem følelse av 
frykt. Det er kroppens siste forsvarsverk 
når man ikke har noe å stille opp med. 
Så står hun der og venter på hva som 
skje. Hun er målbevist. Hun er på jobb, 
så hun lar seg ikke affisere av nappin-

gen i armen og stemmen som med bri-
tisk høflighet spørrende uttaler: Ma’m, 
ma’m. Ma’m! Mannen som drar kvinnen 
i armen blir oversett, og hun klarer over-
raskende nok å tisse på seg igjen. Man-
nen blir usikker, og sier fortvilt til seg 
selv flere ganger: What is going on here? 
What is going on here? What is going 
on here? Det kommer en annen manne- 
stemme inn i bildet. Han gir innstendig 
beskjed om at ingen må røre kvinnen. 
Han skriker flere ganger: Close all gates! 
Man kan høre lyden av metall i bevegel-
se. Og kvinnen tenker at sivil ulydighet 
og kunstnerisk aktivisme passer hennes 
temperament. Hun er kommet hjem.

Taust. Min produsent Brynjar Bjerkem 
får beskjed om å fjerne kvinnen. Mens de 
rusler til neste lokasjon, lurer de på om 
tilskuerne tror kvinnen er en selvmords-
bomber. På veien opp til de andre demon-
strantenes teltområde møter de to tibe-
tanske munker som monotont spiller på 
hver sin tamburinliknende tromme. Kvin-
nen stiller seg opptil dem, og hun kan se 
at vaktholdet ikke lenger er våpenmes-
sens egne menn – nå er det London-poli-
tiet som har ansvar for området. Kvinnen 
spør munkene om de vil gå sammen med 
henne i ring rundt politiet. De slutter ikke 
å tromme, men svarer stille at de ikke de-
monstrerer, de er her for å be. Kvinnen 

finner trygghet og økt styrke i munkene, 
og går så langsomt hun klarer rundt og 
rundt til klokken er 17 og messen lukker 
for dagen. Hun går inn på toget sammen 
med messedeltakerne, og får plass ved 
siden av amerikanske Lockheed Martin 
og norske Nammo. Hun går av toget på 
Whitechapel, og vi beslutter oss for reise 
tilbake dagen etter.

Graffitiaktivisten Banksy har også la-
get kunst om messen, men det virker 
ikke som om det er så mange som bryr 
seg eller ser sammenhengen mellom 
syriske flyktninger og våpenmessen 
som foregår i hjertet av London. Mer-
kelig nok, med tanke på at det samme 
dag skrives om Putins opprustning av 
Assads styrker og innrykk av russiske 
soldater. Heller ikke dét får noen av de 
norske avisene til å skrive om denne 
arenaen, hvor Norge, Saudi-Arabia, Is-
rael, Russland, USA, Korea med utalli-
ge flere nasjoner er ute og handler inn. 
 

Sætre er kunstner og aktivist. gittesatre@gmail.com

Vask deg, våpenindustri

Foto: Marianne Wie

PERFORMANCE: 

WOMAN CLEANING

• Woman Cleaning er kunstneren 
Gitte Sætres performanceprosjekt, 
som ble startet opp i Jerusalem ja-
nuar 2014. Frem til nå har kunstne-
ren gjort stunts i Norge, Polen, India, 
Danmark, Indonesia og England i til-
legg til intervensjonene i Israel.

• Sætre samarbeider med Transnasjo-
nal Art Production (TrAP) om å utøve 
intervensjoner som belyser Norges 
rolle i internasjonale relasjoner, hvor 
Norges næringsinteresser kommer i 
konflikt med vår fredsmeklende og 
miljøansvarlige profil.

• Prosjektet vises også som video-per-
formance på Oslo kunstforening 
26.–28. februar 2016, som en sam-
let screening av vaskeprosjektet.

NORGE OG VÅPENEKSPORT

• Norge har i løpet av fem år steget 
ni plasser på rangeringen over land 
som eksporterer konvensjonelle vå-
pen. Norsk eksport av konvensjonel-
le våpen i perioden 2008–2012 var 
211 prosent høyere enn i den forri-
ge femårsperioden (2003–2007). 
Dette tilsvarer en tredobling. Det 
kommer fram i en rapport utviklet av 
SIPRI, som kom ut i mars 2015. Her 
rangeres Norge som den 15. største 
eksportøren av konvensjonelle vå-
pen i denne femårsperioden. 

• USA er den største importøren av 
konvensjonelle våpen fra Norge, og 
mottar hele 70 prosent av den tota-
le eksporten i tidsperioden 2008–
2012. I samme periode har det blant 
annet vært store leveranser av ka-
nontårn og våpensystemer til ameri-
kanske pansrede kjøretøy.

• Den britiske regjeringen har god-
kjent en liste over alle kunder som 
er invitert til våpenmessen i London. 
Ikke alle kundene kommer fra det vi 
i Vesten liker å kalle moderne demo-
kratier. Land som Algerie, Irak og 
Afghanistan sender delegasjoner til 
våpenmessen. Også rene diktaturer 
som Usbekistan, Turkmenistan, Sau-
di-Arabia og Bahrain sender repre-
sentanter til messen.

Fortsetter fra forsiden ...

Pyramidespillet. Ethvert pyramidespill 
må vokse for å overleve. Systemet kan 
bare fortsette dersom gammel moro 
gjøres opp med ny moro. Det må stadig 
utstedes mer gjeld fra staten via Finans-
departement til Norges Bank, og via din 
lønnskonto videre gjennom banksys-
temet og ut i markedet. Norges Bank tryk-
ker nye penger, men vi bruker i tillegg av 
oljefondet for å holde pyramidespillet gå-
ende. I 2016 brukes nok til å dekke et his-
torisk budsjettunderskudd på 25 prosent. 
Pyramidespill vokser inntil de kollapser. 
Gjelden i form av statsobligasjoner må 
betjenes, og til slutt innfris.

Det er på dette tidspunktet skatteinn-
kreveren entrer arenaen. En del av løn-
nen din blir trukket automatisk, og er 
med på å betale renter og nedbetaling av 
statsobligasjonsgjelden. Din lønn og din 
skatteinnbetaling holder pyramidespillet 
i gang: Statsobligasjonene må betjenes. 
Huslånet med nyskapt kreditt fra din lønn 
må betjenes. Det samme gjelder billånet 
skapt med kreditt fra huslånet, samt for-
brukslånet skapt med kreditt fra billånet.

Den innebygde, akselererende funk-
sjonen i bankenes pyramidespill gjør det 
nærmest umulig å stanse eller redusere 
gjeldsoppbyggingen, inntil det hele kol-
lapser under sin egen vekt.

Fordekt utbytting. I mars 2014 slo DnB-sjef 
Rune Bjerke fast at det må et spleiselag 
til for å gjøre bankene mer solide. Bjerke 
uttalte at «kundene må leve med høyere 
margin på lån – det vil si økt rente». Etter 
rekordresultat for DnB som en følge av 
økt rentemargin til kundene, tar Bjerke 
selv i tillegg til sin millionlønn ut bonus 
på flere millioner kroner.

La oss forklare: Først «låner» du penge-
ne dine til DnB gjennom faste innskudd til 
eksempelvis lønnskontoen. Ditt innskudd 
er i praksis usikret. Dernest tar DnB mes-
teparten av pengene på din lønnskonto og 
låner disse ut til andre kunder om og om 
igjen – eller bruker dem på sine egne struk-
turerte finansprodukter. Dette gjøres elek-
tronisk på en PC. Du og andre DnB-kunder 
ser aldri at de samme pengene lånes ut 
mange ganger til forskjellige formål.

Det er dette som kalles «å skape penger 
ut av tynn luft». Avkastningen på denne 
utnyttelsen av din lønnskonto beholdes 
av DnB. DnB tar ingen risiko og får fortje-
nesten – du tar risikoen og får nærmest 
null. Når toppsjef Rune Bjerke snakker 
om å øke rentene slik at du bidrar til splei-
selaget, foreslår han i realiteten at DnB 
skal berike seg enda mer på denne gjen-
tatte elektroniske bruken av dine penger.

DnB og andre privatbanker driver 
egentlig en fordekt form for utbytting på 
kanten til bedrageri, med sentralbankens 

og våre politikeres velsignelse. Dette kan 
sammenlignes med et pyramidespill – et 
slags moderne Casino. Pyramidespillet 
gjør oss alle, og spesielt våre barn og bar-
nebarn, til permanente gjeldsslaver.

Litt historikk. Dette spillet viste seg tid-
ligere, da finanskrisen i 2008 utløste pa-
nikk hos banker og finansieringsforetak. 
Den utløsende faktoren var kollapsen i 
den amerikanske investeringsbanken Le-
hman Brothers. Det viktigste å forstå med 
Lehman-kollapsen er at størrelsen på 
nettogjeld ikke er avgjørende for å utlø-
se en verdensomspennende finanskrise. 
Lehman hadde nettogjeld på «bare» 129 
milliarder dollar – ubetydelig i det store 
bildet. Panikken skyldtes at ingen av de 
andre bankene visste hvor utsatt Lehman 
egentlig var, ei heller – og enda viktigere – 
hvor utsatt alle andre ble som følge av Le-
hman-kollapsen. Bankmarkedet er stort, 
og i mangel av slik kunnskap oppsto en 
dominoeffekt der bankene ble redde for 
å handle med hverandre – og likviditeten 
eller kredittilgangen tørket ut, med risiko 
for at bankene kollapser.

Norges banksikringsfond 
dekker kun 1,3 prosent av 
bankinnskuddene.

Mens du må stille din bolig og fremtidi-
ge lønn som sikkerhet for banklånet ditt, 
gir banken deg i realiteten en ubetydelig 
sikkerhet for pengene de «låner» av deg.

En naturlig følge av panikk i bankmar-
kedet er at innskyterne forsøker å ta ut 
pengene sine. Med bankenes reserve- 
eller egenkapitalkrav på mellom fem og 
ti prosent kan det imidlertid være bare 
noen få innskytere som får ut pengene før 
bankene kollapser. Norges banksikrings-
fond er til liten hjelp – det dekker kun 
1,3 prosent av bankinnskuddene. Bank-
sikringsfondet garanterer dekning på 
inntil to millioner kroner, men har bare 
midler til å dekke cirka 26 000 kroner per 
innskuddskunde hvis man regner på det. 
Statens garanti gjennom banksikrings-
fondet er på 28 milliarder kroner (ultimo 
2014), mens det totale innskudd i Norge 
er på hele 2060 milliarder kroner. Dette 
er få klar over i dag. Selv om grensen på 
to millioner som garanti på innbyggernes 
kontoer er vedtatt i lovs form, vil fondet 
når det ikke strekker til eventuelt måtte 
hente dekningen gjennom økte skatter, 
som igjen rammer de samme innskudds-
kundene som allerede er skatteytere.

Uten dekning. Pyramidespillet med bor-
gernes penger foregår noenlunde likt i 
alle land. Vi kan se på den amerikanske 
sentralbanken FED (tilsvarer i denne sam-

menhengen Norges Bank) og US Treasury 
(tilsvarer i denne sammenhengen Finans-
departementet) som eksempel:

• Politikerne lover folket å bruke pen-
ger de i utgangspunktet ikke har, på 
velferdsgoder.

• Treasury utsteder statsobligasjoner 
(gjeld) som kjøpes av de største ban-
kene.

• Bankene selger obligasjonen (gjel-
den) til FED, men heller ikke FED har 
penger å betale med.

• FED skriver ut en dekningsløs sjekk 
og betaler for obligasjonen til Trea-
sury via bankene.

• Bankene tjener kommisjoner på 
ovennevnte handel.

• Denne øvelsen gjentas hver gang sta-
ten trenger penger.

Det sinnrike systemet. Det norske Finans-
departementet og Norges Bank bytter i 
realiteten gjeldspapirer med hverandre, 
som må nedbetales av nåtidens og fremti-
dens skattebetalere. Finansdepartementet 
bruker «de nye» pengene på velferdsgoder 
og til å betale statens lønninger. Når din 
arbeidsgiver overfører lønnen din til DnB, 
starter pyramidespillet for alvor. Pyrami-
despillet har et navn – Fractional Reserve 
Lending (FRL) – og omtales i artikkelen 

«Ukontrollerbar gjeld» i Ny Tid 8. juli 2015.
La oss gi et eksempel: Du får hver må-

ned inn 30 000 kroner på lønnskontoen 
din. DnB overfører elektronisk 3000 kroner 
til sin konto hos Norges Bank som sikker-
het, for å kunne bruke 27 000 kroner av din 
lønnskonto på andre lånekunder. Dernest 
skaper DnB penger ut av ingenting ved 
å overføre 2700 kroner elektronisk til sin 
konto hos Norges Bank. Visp, så har de 
brukt ditt opprinnelige innskudd til å ska-
pe ytterligere 27  000 kroner som de kan 
låne ut til neste lånekunde. Prosessen fort-
setter inntil DnB har brukt ditt opprinneli-
ge innskudd 10 eller 20 ganger (avhengig 
av reservere/egenkapitalkrav som på lik-
som må avsettes i DnBs konto hos Norges 
Bank hver gang de foretar denne elektro-
niske øvelsen). I praksis bruker DnB din 
lønnskonto (som er et lån du gir til DnB) 
som instrument for å skape nærmest ube-
grenset med «liksompenger» som DnB kan 
bruke på bankens lånekunder, eller på 
bankens egne spekulative investeringer 
i finansmarkedet. Du sitter med all risiko 
for at dette går bra, mens DnB sitter med 
hele fortjenesten så lenge det går bra.

En matematisk umulighet. I tidligere ar-
tikler har Ny Tid omtalt den ukontroller-
bare gjeldssituasjonen hele den indus-
trialiserte verden befinner seg i. Verdens 

totale gjeld har vokst med nærmere 40 
prosent siden finanskrisen i 2008, som 
en følge av bankenes eksponentielle kre-
dittvekst. I de aller fleste land er det ma-
tematisk umulig å betjene eller nedbetale 
gjelden. Verdens totale derivatmarked har 
vokst fra om lag 7000 billioner kroner til 
cirka 17  400 billioner kroner, hvilket til-
svarer mer enn 20 ganger verdens totale 
BNP. Trenger verden dette derivatmar-
kedet for at realøkonomien skal fungere? 
Selvsagt ikke. Det ser imidlertid ikke ut 
til å påvirke DnB-sjef Rune Bjerke. DnB 
vil også være med på moroa. Derfor ber 
Bjerke om «dugnad» for å øke egenkapi-
talen og dermed muligheten for å gamble 
bort enda mer av andres penger. Derfor 
har DnB en brutto derivatportefølje på 
svimlende 7,4 billioner kroner, hvilket er 
like stort som oljefondet. Porteføljen skal 
angivelig ha en merverdi på 50 milliarder 
kroner (30 prosent av egenkapitalen), men 
med en slik eksponering blir det som en 
«tenk på et tall»-lek. Trenger DnB en brut-
to derivatportefølje like stor som Norges 
oljeformue? Selvfølgelig ikke. I tillegg har 
DnB en egenhandelportefølje i aksjer og 
obligasjoner på 300 milliarder kroner. Det-
te er instrumenter for å øke inntjening og 
dermed egne bonuser, og det er gjort med 
våre penger og for vår risiko. DnB bedri-
ver regelrett gambling med kundenes inn-

skudd, og tar seg godt betalt for det.
Overalt ser vi børs- og boligbobler som 

en følge av stadig mer kreditt skapt med 
middelklassens og de fattiges penger 
gjennom bankenes pyramidespill. Som 
en følge av dette systemet har den ame-
rikanske sentralbanken (FED) trykket cir-
ka. 32 billioner kroner siden finanskrisen.

Nå holder Mario Draghi, sjef for den 
europeiske sentralbanken (ESB), på med 
samme form for falskmyntneri. De kan 
virke desperate. Verken FED-sjef Janet 
Yellen eller ESB-sjef Draghi vil stå ved ro-
ret når pyramidespillet kollapser.

Norge likner mer og mer 
på pasienten som venter 
på oppgjøret med sin egen 
fordervede livsstil.

Derfor belaster begge to borgerne med 
enda mer nytrykket gjeld for å holde pyra-
midespillet gående. Kypros og Hellas har 
allerede krasjlandet og styres av Brussel. 
Man kan forvente krasjlanding i Spania, 
Italia, Portugal, Frankrike, og etter hvert 
også muligens Tyskland og Norge. Ingen 
slipper unna når kredittboblen sprekker 
og pyramidespillet raser sammen.

Velferdsguden. Det moderne sosialdemo-
kratiet er håpløst insolvent. Den vestlige 
verden er på falittens rand, og Norge lik-
ner mer og mer på pasienten som venter 
på oppgjøret med sin egen fordervede 
livsstil – alt sammen finansiert gjennom 
et stats- og bankdrevet pyramidespill 
med folkets penger og risiko.

Dette økonomiske selvbedraget og en 
kommende kollaps kunne imidlertid vært 
unngått. Hadde bankene operert mer el-
ler mindre fritt, ville den enkelte banks 
ekspansive kredittgivning umiddelbart 
ført til en opphopning av gjeld hos kon-
kurrerende banker, hvilket igjen ville ført 
til krav om nedbetaling av gjeld fra de an-
dre bankene overfor den ene banken som 
har vært for ekspansiv. På denne måten 
ville bankene selv sørget for selvjustis og 
stabilitet i kreditt- og pengemarkedet.

Spørsmålet spesielt dagens unge må 
stille seg, er om vi skal finne oss i at 
dagens politikere, sentralbankene og det 
private bank- og finansmarkedet bør fort-
sette å utstede dekningsløse sjekker som 
fremtidige generasjoner aldri vil kunne 
betale for. Når det uansett er nødt til å gå 
galt – hvorfor vente og se på?

Olav har arbeidet i finansverden over 20 år, og er 
fast økonomiskribent i Ny Tid. 

heolav@gmail.com

En utstilling om
Kvartetten for nasjonal dialog 
og veien fra opprør til frie valg

FREDSPRISUTSTILLINGEN 2015

den tunisISKE
metode

GRATIS ADGANG UT 2015

©
 N

obels Fredssenter 2015. Foto: H
assan A

m
m

ar/A
P

 P
hoto/N

TB
 scanpix

VI
D

A
R

 R
U

U
D

 /
 N

TB
 S

C
A

N
P

IX



NY TID – MÅNEDLIG INTERNASJONAL ORIENTERING  DESEMBER 2015  (17.12–15.1)  | NR 29 |  1110  | NR. 29 | DESEMBER 2015  (17.12–15.1) NY TID – MÅNEDLIG INTERNASJONAL ORIENTERING

PERSPEKTIV PERSPEKTIV

DRONER

Løsningen kan bli flyvende 
esler: Afrika har et 
skrikende behov for bedre 
transportforbindelser. 
Samtidig er det et stort 
kontinent, og det er 
kostbart å bygge ut veier og 
jernbaner. 

AV STEINAR SUND

Ifølge Verdensbanken trenger Afrika 
minst 38 milliarder dollar hvert år for å 
bygge ut infrastrukturen, i tillegg til yt-

terligere 37 milliarder til drift og vedlike-
hold. Dette er penger som ikke finnes. Det 
sveitsiske selskapet Afrotech tror svaret 
på Afrikas transportbehov kan være las-
tedroner – flyvende esler, som kenyanske 
bønder har kalt dem. Direktør Jonathan 
Ledgard har tro på at droner kan være 
en rimelig snarvei, sånn at det afrikanske 
kontinentet kan droppe tradisjonell in-
frastrukturutbygging og likevel få dekket 
transportbehovet. Dette kan også skape 
en mye raskere vekst. Neste år har Afro-
tech planlagt å begynne testing av car-
godroner som kan frakte små pakker over 
avstander på over 80 kilometer.

Rød og blå transport. Afrika vokser rett og 
slett for raskt til at det er mulig å bygge ut 
veinettet i det tempoet som er nødvendig. 
Derfor er en del av transporten nødt til å 
gå gjennom luften, tror Ledgard. Dette er 
bakgrunnen for at Afrotech har satset på 

flyvende roboter. Selskapet tror det afrikan-
ske kontitentet vil bli det første som bygger 
ut ubemannet luftcargo i stor skala.

Afrotech tar sikte på å sette opp to ty-
per ruter med flyvende roboter i Afrika 
– rød og blå linje. Rød linje er betegnel-
sen på en lasterute for medisinsk hjelp 
og nødhjelp, som kan brukes til å frakte 
pakker med nødvendig utstyr til litt av-
sidesliggende steder. Blå linje er en rute 
for kommersiell transport, som selskapet 
planlegger å bruke i og omkring byene.

Den første transportruten med car-
godroner blir en rød linje, og skal oppret-
tes allerede i 2016. Ruten vil ha en lengde 
på omkring 80 kilometer, og skal knytte 
sammen byer og landsbyer. I første om-
gang skal den brukes til å fly blodpakker 
fra en blodbank til helseklinikker ute i dis-
triktet, slik at pasienter med akutt behov 
for blodoverføring kan få hjelp. På denne 
måten vil selskapet vise at ubemannede 

flyvninger av denne typen både kan red-
de liv og skape ny økonomisk vekst. De 
røde rutene vil med andre ord bli prio-
ritert, mens de blå, kommersielle rutene 
ligger litt lenger frem i tid.

Bred støtte. Prosjektet med den røde 
transportlinjen ble etablert av Afrotechs 
direktør Ledgard, og får støtte av EPFL, 
det føderale teknologiinstituttet i den 
sveitsiske byen Lausanne. I tillegg støt-
tes prosjektet av Swiss Robotics, ledende 
forskningsuniversiteter og flere regjerin-
ger. Den fremste arkitekten for prosjektet 
er Lord Norman Foster, som er en frem-
tredende britisk arkitekt.

Grunntanken i prosjektet er å forene 
mennesker med forskjellig bakgrunn og 
arbeide sammen for å stimulere til utvik-
ling og fremskritt i Afrika. På den måten 
håper initiativtakerne både å kunne red-
de liv og skape vekst og økonomisk utvik-
ling i avsidesliggende områder.  Prosjek-
tet vil bruke det nyeste innen robot- og 
droneforskning, blant annet presise na-
vigasjonssystemer og landingssystemer, 
energisystemer og ruteplanlegging.

Den første basen for rød transportlin-
je vil bli en plattform som er dedikert til 
testing og implementering av nye logis-
tikkløsninger. Prosjektet vil samle forske-
re og utøvere av diverse fagområder for 
å fostre innovasjon gjennom tverrfaglig 
sektorlæring.

Foreløpig kan dronene bare frakte 
pakker med en vekt på opptil åtte kilo, 
blant annet på grunn av begrenset bat-
terikapasitet. Dette er likevel bare be-
gynnelsen. Innen 2020 regner selskapet 
med at robotteknologien er blitt betrak-
telig bedre, at dronene er blitt større og 
tyngre, og at de kan frakte last på opptil 
20 kilo over flere hundre kilometers av-
stand.

Stort område. Jonathan Ledgard forteller 
at budsjettet for den første cargo-ruten, 
som også omfatter utvikling av drone og 
droneport, er på 25 millioner dollar. Den 
første linjen skal etter planen etableres i 
Øst-Afrika, i første omgang sannsynligvis 
i Rwanda.

«Dette vil bli den første delen av vår 
foreslåtte linje mellom Nilen og Kongo,» 
sier Ledgard. «Den linjen vil strekke seg 
langs vannskillet mellom Nilen og Kongo, 
derfra vestover langs Kongo og nordover 
langs Nilen.» Han forteller at de forventer 
å oppnå en kapasitet på ti kilo over 160 
kilometer ved å bruke droner med ren 
energi innen 2019. «Deretter, avhengig av 
regulering og forsikring, vil vi kunne ska-
lere transporten opp mot 100 kilo og mer. 

Vi tror at alt over syv kilo kan overføres, 
så sant flightene har tilstrekkelig repeti-
sjonsrate,» forklarer han.

«Droner har et giftig image.»

Stalworth Consulting Group. Afrotech sam-
arbeider med flere selskaper i Afrika om å 
gjennomføre dette prosjektet. Mange land 
er involvert. En av samarbeidspartnerne 
er teknologiselskapet Stalworth Consul-
ting Group (SCG), som har base i Kampala 
i Uganda og bidrar til å skape innovasjon 
for neste generasjon i Afrika. Direktør i 
selskapet Patrick Adengo forteller at sel-
skapet har vært involvert i den innleden-
de planleggingen og markedsføringen av 
rød linje-prosjektet i Uganda, et prosjekt 
som går ut på å etablere en lastedronerute 
i utkantområder av Mbale i Uganda. Det 
dreier seg om en del av det østlige Ugan-
da hvor prosjektet vil bidra til å knytte 
sammen flere byer og landsbyer i utkan-
tområdene med cargoruter for transport 
av medisinsk hjelp, som blod til blodover-
føringer og andre beredskapsprodukter og 
legemidler, innen 2019.

SCG-direktøren forklarer at selskapet 
er en uavhengig kontraktør for Deloit-
te & Touche, som støtter teknologiråd-
givningsdivisjonen og deres klientell i 
Øst-Afrika. Selskapets misjon og verdier 
er å kunne tilby vesentlige forbedringer, 
og være det foretrukne teknologirådgiv-
ningsfirmaet i denne delen av Afrika for 
neste generasjon av afrikanere.

Vil redde liv. SCG-direktøren fra Kampala 
er ikke i tvil om at dette er et viktig pro-
sjekt for landet hans.

«Rød linje-prosjektet vil bidra til å støt-
te transportsystemet i Uganda, og car-

godronene kommer til å være konkurran-
sedyktige og ha lave transportkostnader. 
Dette er spesielt viktig for Uganda, som er 
en innlandsstat,» sier Adengo.

Et viktig aspekt ved rød linje-prosjektet 
er at det vil bidra til å redde liv ved å le-
vere blod og andre nødhjelpsprodukter 
som medisiner i utkantområder i Uganda, 
hvor det ikke er mulig å komme til på an-
dre måter. Adengo er sikker på at dette i 
det lange løp vil påvirke helsetilstanden 
til menneskene på landsbygda i Uganda 
til det bedre, med nødhjelpslevering og 
forbedret logistikk.

Leger Uten Grenser positive. Kyrre Lind 
fra organisasjonen Leger Uten Grenser 
forteller at de også er opptatt av droner 
til transport av medisinsk utstyr, og synes 
prosjektet til Afrotech høres spennende 
ut. «Vi har selv tatt i bruk droner på et par 
av prosjektene våre,» forteller han. Det var 
riktignok i liten skala. I ett tilfelle dreide 
det seg om et prosjekt på Ny Guinea, der 
Leger Uten Grenser brukte droner til å 
levere laboratorieprøver. Organisasjonen 
er slett ikke fremmed for å bruke denne 
typen tekniske hjelpemidler for å nå ut i 
utkantstrøkene. «Vi kan ikke ignorere noe 
som kan komme til nytte,» sier Lind.

Samtidig ser representanten for den 
kjente humanitære organisasjonen man-
ge logistiske skjær i sjøen ved denne ty-
pen hjelpemidler. Han understreker at det 
er nødvendig å være forsiktig med bruk 
av droner i en del land og områder – man-
ge steder er droner først og fremst kjent 
som et militært våpen. «Derfor er det vik-
tig å være svært oppmerksom på kontek-
sten man opererer i,» sier Lind.

Bruk av droner til sivile formål har et 
stort potensial, blant annet til transport 
av medisinsk utstyr, slik Afrotech plan-
legger. Lind mener det er viktig å samar-
beide nært med lokalbefolkningen, slik 
at de får eierskap til prosjektet. På den 
måten kan man sikre at hensikten med 
dronene oppfattes riktig. «Droner har et 
giftig image,» påpeker Lind. «Samarbeidet 
må innebære at de selv er involvert, og 
dermed forstår nytteverdien av, og har 
medbestemmelse over bruken,» sier han.

I utgangspunktet stiller hans organi-
sasjon seg likevel positiv til å ta i bruk 
hjelpemidler av denne typen, og Lind un-
derstreker at det dreier seg om en veldig 
lovende teknologi.

Sund er frilansjournalist. 
steinar@frilansjournalistssund.no.

Kan flyvende roboter redde Afrika?

I praksis gjennomførte de 
et statskupp: Høsten 1991 
fikk Boris Jeltsin et brev. 
Få måneder senere, under 
et møte med mye vodka og 
lange saunabesøk, fikk han 
en «deal» med Ukrainas og 
Hviterusslands ledere. 

For to år siden, ved 25-årsjubileet for 
Berlinmurens fall i 1989, sa flere av 
de nålevende aktørene fra den kalde 
krigen – Henry Kissinger, Mikhail 
Gorbatsjov, Helmut Schmidt og Helmut 
Kohl – at vi må stoppe konfrontasjonen 
med Russland for å unngå en ny kald 
krig. Vi må erkjenne at også Russlands 
har strategiske interesser, mente de. 
USAs ambassadør til Moskva i 1989, 
Jack Matlock, sier at president Vladimir 
Putin kun reagerer på USAs utvidelse 
av sitt militære nærvær.

Gorbatsjov har vært en hard kritiker av 
president Vladimir Putin. Nå tar han 
Putin i forsvar, og sier at USA har pro-
vosert frem konflikten i Ukraina. Putins 
politikk har hittil vært helt forutsigbar, 
inklusive inkluderingen av Krim. Hvis 
USA fortsetter sin politikk med europeisk 
støtte, kan det gå mot en atomvåpenkrig 
med uforutsigelige konsekvenser, sier 
Gorbatsjov.

Mikhail Gorbatsjovs avspenningspoli-
tikk fra slutten av 1980-tallet krevde for-
trolighet og samarbeid mellom de store 
maktene. Men nå sier vestlige ledere at 
Russlands inkludering av Krim har foran-
dret alt: Russland har «erobret en del av 
et annet land», og dette kan vi ikke aksep-
tere. Vi må legge press på Russland, sier 
man – men russere har en lang og trist 
erfaring og kan sikkert overleve sanksjo-
ner, mens de har skjerpet krisen i Europa.

Men la oss vende tilbake til den kalde 
krigens oppløsning. Fra 1988 hadde 

Mikhail Gorbatsjov en visjon om en 
stormaktretrett (inspirert av Palme-kom-
misjonen fra 1982 med den nylig avdøde 
Egon Bahr). Gorbatsjov forsøkte å få til 
en europeisk buffersone med et nøytralt 
Polen, Tsjekkoslovakia og Ungarn for å 
garantere avspenning mellom Washing-
ton og Moskva, men han ville beholde 
noen sovjetiske styrker i Øst-Tyskland 
for å unngå et nytt Stor-Tyskland (Sen-
tral-Europa skulle ha samme rolle som 
Sverige og Finland hadde i Nord-Europa, 
mens Vest-Europa skulle ha rollen til 
Danmark og Norge). Dette fortalte en 
sovjetisk representant meg i januar 1989. 
Dette var kjent samtidig i USA, for da 
jeg nevnte det i samtale med den forrige 
CIA-sjefen William Colby, fortalte han 
det på CNN et par dager etterpå. Denne 
versjonen skulle bekreftes av frie valg i 
Polen og Ungarn, og av USAs daværende 
utenriksminister James Baker. I februar 
1990 lovte han Gorbatsjov at NATO, etter 
en tysk forening, ikke skulle bli utvidet 
østover med «en tomme». De store styr-
kene i Øst-Tyskland var Sovjets eneste 
forhandlingskort, men mot løftet om 
at NATO ikke skulle bli utvidet – ikke 
engang mot det østlige Tyskland – var 
Gorbatsjov villig å akseptere et forent 
Tyskland.

I juli 1990 aksepterte Gorbatsjov også at 
et forent Tyskland skulle kunne bli med 
i NATO (med begrensninger for den øst-
lige delen). Men ifølge USAs Moskva-am-
bassadør Jack Matlock var en utvidelse 
av NATO til Polen, Tsjekkoslovakia og 
Ungarn helt uakseptabelt for Gorbatsjov. 
Vi hadde en «deal» mellom like parter, 
ikke mellom seierherre og taper, sa 
Matlock. For Gorbatsjov var det et spørs-
mål om hedersord, for Baker var det 
et spørsmål om juss: hva som fantes i 
dokumentene. Disse dokumentene nevn-
te kun Tyskland, ikke noe om fortsatt 
NATO-utvidelse. Det ble enighet mellom 
Washington og Moskva om at Sovjet/
Russland skulle leve videre, men uten de 
baltiske republikkene. I august 1991 gjor-
de KGB-ledelsen og militære kretser et 
kuppforsøk mot Gorbatsjov. Han ble satt 
i husarrest. Den russiske rådsrepublik-
kens president Boris Jeltsin fremsto som 
helten som reddet reformpolitikken.

Etter kuppforsøket sendte tre av Boris 
Jeltsins støttespillere – hans kommende 
statsminister Jegor Gajdar, utenriks-
minister Andrej Kozyrev og statssekre-
tær Gennadij Burbulis – et brev til Jelt-
sin. De skrev at Moskva allerede hadde 

mistet de baltiske republikkene. Det kun-
ne bli umulig å beholde Ukraina og Ge-
orgia. Moskva skulle bli sittende med de 
autoritære republikkene i Sentral-Asia. 
Det skulle bety at en integrering i de eu-
ropeiske institusjoner skulle bli umulig. 
De tre foreslo i brevet at Moskva kastet 
ut Sentral-Asia og oppløste Sovjetunio-
nen, og at Jeltsin, som president i den 
russiske rådsrepublikken, skulle bli til 
det nye Russlands president. Gorbatsjov 
skulle være president over ingenting. I 
desember 1991, under et møte med mye 
vodka og sauna i Hviterussland på den 
polske grensen, fikk Jeltsin en «deal» med 
Ukrainas og Hviterusslands ledere, Leo-
nid Kravtsjuk og Stanislav Sjusjkevitsj. 
Burbulis holdt i pennen. I praksis gjen-
nomførte de et statskupp. Dette var ikke 
bare Gorbatsjovs oppfattelse, men også 
USA-ambassadøren Matlocks opplevelse 
av situasjonen. De sentralasiatiske rep- 
ublikkene ble kastet ut. Republikkenes 
ledere skrev den 25. desember under på 
et dokument om Sovjetunionens oppløs-
ning. Jeltsin ble ny president.

Russland er ikke en sulten 
bjørn som venter på å slå til, 
men en hund som er trengt inn 
i et hjørne og som kan bite den 
som sparker den.

Etter en konflikt i 1993 la Jeltsins artille-
ri parlamentet i stillhet. Men vestlige land 
var raske til å anerkjenne de nye statene. 
Det faktum at Ukraina i all hovedsak had-
de tilhørt Russland siden 1700-tallet, og 
at Krim aldri hadde tilhørt et selvstendig 
Ukraina, var ikke noe man hadde proble-
mer med.

Valerij Tishkov, Jeltsins første nasjo-
nalitetsminister, fortalte meg om brevet 
til Jeltsin. Han var forsker ved PRIO på 
1990-tallet, og skrev om nasjonaliteter 
i Russland. Gajdar bekreftet brevet da 
jeg spurte ham. Kazakhstans president 
Nursultan Nazarbajev bekreftet at det 
var Jeltsin som ville kaste dem ut. Noen 
måneder senere, i 1992, da NATOs gene-
ralsekretær Manfred Wörner satt med 
sin rådgiver general Klaus Wittmann og 
diskuterte NATOs strategiske konsept, 
ringte Jeltsin. Han ville vite når Russland 
kunne bli medlem i NATO. Det kunne 
ikke Wörner svare på, fortalte Wittmann 
meg. Gajdar, Kozyrev og Burbulis hadde 
ikke noe å tilby. De ble nødt til å gå av. 
Kozyrev fikk en retrettstilling som re-
presentant for Murmansk (takket være 
«dealen» med Thorvald Stoltenberg om 
Barentsregionen, som hadde bred støtte 
i Murmansk). Både Gajdar og Burbulis 
forsvant fra den politiske scenen. Jeltsin 
hadde kastet ut Russlands kornkammer 
Ukraina og det oljerike Sentral-Asia kun 
for å vinne presidentembetet. Han hadde 
ikke forsikret seg om at oppløsingen av 
Sovjet (og det gamle Russland) skulle 
åpne veien for europeisk integrering. Den 
russiske makten følte seg lurt. En russisk 
general fortalte meg på 1990-tallet at de 
ikke likte at vi sparket på dem når de lå 
nede.

Etter at nye ledere hadde tatt over i vest, 
var gamle løfter snart glemt. Amerikaner-
ne begynte å snakke om at USA hadde 
seiret i den kalde krigen. I 1999 ble NATO 
utvidet mot øst med Polen, Tsjekkia og 
Ungarn. Nå hadde ikke russerne lenger 
noen kort på hånden. Jeltsins folk mistet 
all troverdighet. De skulle bli erstattet 
med støttespillerne til St. Petersburgs 
borgermester Anatolij Sobtsjak: hans 
deputy Vladimir Putin, hans juridiske 
rådgiver Dmitrij Medvedev og Sergej 
Ivanov (nå leder for presidentens stab). 
James Baker foreslo et russisk medlem-
skap i NATO. Kanskje hadde han dårlig 
samvittighet fordi det ikke ble som han 
hadde lovt i 1990. Gorbatsjov og senere 
utenriks- og statsministre som Jevgenij 
Primakov fortalte at Russland hadde 
blitt lurt. Arkitekten bak USAs «kald 

krig-politikk», George Kennan, beskrev 
NATO-utvidelsen som et feilgrep av 
«episke dimensjoner». Utvidelsen ville 
destabilisere Europa, sa han. Russland 
trakk seg tilbake fra skanse til skanse. 
Med NATO-utvidelsen 2004 – med Est-
land, Latvia og Litauen – sto vestlig mili-
tærmakt inne i det gamle Russland. Fra 
2008 begynte amerikanere å snakke om 
en utvidelse til Georgia og Ukraina. Med 
den vestlige støtten til opposisjonen i 
Ukraina var det nok for Moskva. Telefon-
samtaler som ble publisert på YouTube 
(med USAs assisterende utenriksminis-
ter Victoria Nuland, USAs ambassadør 
Geoffrey Pyatt, Estlands utenriksminister 
Urmas Paet og EUs Catherine Ashton) 
syntes å bevise at USA hadde vært di-
rekte involvert i et statskupp. Den valgte 
presidenten Viktor Janukovitsj ble nødt 
til å flykte. Hans korrupsjon ble kritisert, 
men kuppet startet en voldelig konflikt 
mellom ukrainere i vest og øst, og vanlig-
vis erstattes presidenter i presidentvalg 
– ikke gjennom gatas parlament.

Janukovitsj hadde blitt valgt til president 
på grunn av Øst-Ukrainas høye folketall 
og det forrige regimets korrupsjon. Da 
folk fra Vest-Ukraina tok over makten 
med vold, fikk det glasset å renne over i 
Moskva. Snakket om å forby russisk var 
en trussel mot Øst-Ukraina, og et vestlig 
nærvær på Krim var en direkte trussel 
mot Svartehavsflåten. Russland er ikke 
en sulten bjørn som venter på å slå til, 
men en hund som er trengt inn i et hjør-
ne og som kan bite den som sparker den. 
Problemet i dag er at den nye politiker-
generasjonen i vest ikke engang skjønner 
at atomvåpen er en realitet. Den norske 
sjefen for etterretningen ga til og med 
uttrykk for forbauselse over at Vladi-
mir Putin reiste spørsmålet. Når Henry 
Kissinger, Helmut Schmidt og Mikhail 
Gorbatsjov sier at vestlig politikk i dag 
er uansvarlig, er det fordi en vestlig kon-
troll av Ukraina vil kunne få Russland til 
å slå tilbake. Hvis USA går inn militært, 
må man dessuten regne med at atomvå-
pen kan bli tatt i bruk.

Flere mener at Russland som nasjon ble 
født i Kiev, og at deler av dagens Ukraina 
alltid har vært en del av Russland. Selve 
ordet «Ukraina» kommer av det slaviske 
«kraj», som står for «grenseland». Ukraina 
var ikke noen egen stat – det var gren-
selandet mellom Russland og Polen, 
mellom østkirke og vestkirke, mellom 
forskjellige identiteter. I våre samtaler på 
1990-tallet uttalte en russisk general føl-
gende: «Ukraina kommer tilbake til Russ-

land!,» men han la også til: «Øst-Ukraina, 
altså. Vest-Ukraina kan dra til helvete.» 
Jeg nevnte dette i en NUPI-rapport for 20 
år siden. Det passet Samuel Huntington, 
som siterte det i sin bok The Clash of 
Civilizations (1996). Men denne delingen 
mellom øst og vest, mellom Ukrainas 
identiteter, åpner for en alvorlig konflikt 
hvis man driver den ene siden mot den 
andre. Den tyske kansleren Helmut Sch-
midt sa i fjor at det vestmaktene gjør i 
Ukraina, er sinnssykt, og han advarte mot 
en ny verdenskrig. En løsning på krisen i 
Ukraina må skje i samspill mellom EU og 
Russland.

Gorbatsjov sa nylig at oppløsningen av 
Sovjetunionen i 1991 var et hastverks-
arbeid. Krimspørsmålet ble aldri disku-
tert. At Krim var en del av Russland fra 
1700-tallet, hadde ingen betydning for 
Jeltsin da makten sto på spill i Moskva. 
At sovjetlederen Nikita Khrusjtsjov ga 
bort Krim som bursdagsgave til Rådsre-
publikken Ukraina i 1954, betydde ikke 
noe i Sovjettiden. Alle republikkene ble 
styrt fra Moskva. I 2014 hadde Krim i 
praksis vært skilt fra Moskva i bare 23 år 
(kortere enn tiden Øst-Tyskland var skilt 
fra Vest-Tyskland), mens Krim hadde 
tilhørt Russland i over 200 år. For Krims 
russiske majoritet var det like naturlig at 
man tilhørte Russland som det var na-
turlig for flertallet av østtyskere at man 
tilhørte ett Tyskland. For eliten i Russ-
land er Krim like russisk som Florida er 
amerikansk i USA, og Florida ble en del 
av USA først i 1845 (lenge etter at Krim 
ble russisk). USA erobret Texas og Cali-
fornia (og New Mexico, Utah, Nevada og 
Arizona) fra Mexico i 1845–1848. Vi har 
blitt fortalt at Russland er et imperium. 
Russland har erobret land fra andre folk 
– men det har også Danmark–Norge, som 
har erobret samisk land, og Grønland 
har erobret land fra inuittene, mens USA 
har erobret hele Amerika fra indianerne 
og en tredjedel av landet sitt fra Mexico. 
Hvis det spansktalende Texas hadde 
gjort seg fri fra USA og tatt Florida med 
seg, ville sikkert noen i Washington he-
vet øyenbrynene. Hvis dette Texas–Flo-
rida hadde alliert seg med Kina, og Kina 
hadde begynt å trene militære styrker i 
Texas (som USA gjør i Ukraina), hadde 
USA gått til krig.
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Belgia vs. Facebook
I fem år har Facebook sporet hvilke andre 
nettsider brukere besøker gjennom den 
såkalte datr-informasjonskapselen. Dette 
gjelder også nettbrukere som ikke er på 
Facebook, men som likevel har vært inne 
på en facebookside eller trykket på Face-
books «liker»- eller «del»-knapper på an-
dre sider. Forrige måned satte en belgisk 
domstol en stopper for praksisen med ba-
sis i belgisk personvernlovgivning. Ifølge 
dommen er nettleserhistorikk å anse som 
personopplysninger som ikke kan samles 
inn uten eksplisitt tillatelse. Facebook på 
sin side argumenterer med at den omfat-
tende sporingen er nødvendig av sikker-
hetshensyn, noe den belgiske domstolen 
fant lite troverdig. Foreløpig har Face-
book valgt å kreve innlogging for tilgang 
til facebooksider i Belgia, og dermed å 
stenge tilgangen for belgiske ikke-brukere 
mens de anker dommen.

Facebook er langt fra den eneste nettsi-
den som sporer brukere uten tillatelse, og 
den belgiske dommen er også basert på 
EUs personvernlovgivning. Dommen kan 
altså potensielt få konsekvenser for flere 
nettsteder og flere land i EU.

Nye angrep på 
nettfrihet etter terroren
Den siste måneden har flere stemmer i 
Europa og USA brukt terroren i Paris som 
argument for nye kontrolltiltak. Siste til-
skudd er at det franske politiet vil forby 
åpne trådløse nettverk under en unn-
takstilstand, og permanent forby bruk av 
anonymitetstjenesten Tor, ifølge interne 
dokumenter fra det franske innenriksde-
partementet Le Monde har fått tilgang til. 
Tor fungerer slik at den sender nettrafik-
ken gjennom flere hopp, sånn at det blir 
vanskelig å identifisere IP-adressen til 
en bruker. Tjenesten brukes av varslere, 
journalister og dissidenter, men har også 
blitt kritisert for å gi enklere tilgang til 
kriminelle tjenester på nett. Kina og Iran 
er blant landene som per i dag forsøker å 
blokkere bruk av Tor, til tross for at dette 
byr på tekniske utfordringer.

I USA har terroren i Paris utløst nye 
påstander fra konservativt hold om at 
kryptering muliggjør terror, og fornyede 
krav om at selskaper på nett må gi poli-
tiet og overvåkningstjenestene bakdører 
til krypterte tjenester. Det er likevel lite 
som tyder på at kryptering har skylden 
for at etterretningstjenestene ikke klar-
te å fange opp og stoppe terrorangrepet 
på forhånd. Tvert imot har det kommet 
frem opplysninger om at gjerningsmen-
nene kommuniserte via ukryptert SMS, 
og at politiet fant frem til basen deres i 
Paris ved å gå gjennom innholdet på en 
ukryptert smarttelefon som hadde tilhørt 
en av gjerningsmennene. Flere stemmer 
fra fagmiljøet rundt datasikkerhet har ad-
vart om at forsøk på å gi politiet og over-
våkningstjenestene privilegert tilgang til 
krypterte tjenester, vil svekke sikkerhe-
ten for alle transaksjoner på nett. Dette 
kommer av en svakhet bygd inn i form av 
en bakdør for statlig bruk, som også vil 
kunne utnyttes av andre aktører.

Initiativ mot 
sensur i sosiale medier
Et nytt initiativ lansert i november har 
som mål å tvinge ulike sosiale medier til 
transparens. Dette skal gjøres gjennom 
kartlegging av tilfeller av innholdssensur, 
og ved å hjelpe brukere med å klage. On-
line Censorship argumenterer for at de 
sosiale mediene har blitt såpass store 
og styrende for hvilket innhold vi ser på 
nett, at selv om de er private firmaer som 
juridisk sett kan sensurere hva de vil, har 
de et moralsk ansvar for å opprettholde 
ytringsfriheten. Spesielt Facebook har 
fått kritikk for å sensurere alt fra amming 
til politisk aktivisme, og for å være lite 
konsekvente med retningslinjene for inn-
hold. Facebooks praksis med å sensure-
re kun basert på rapportering fra andre 
brukere, og det at tjenesten krever at 
man bruker sitt juridiske navn, har skapt 
problemer for blant andre transpersoner, 
personer med ikke-europeiske navn og 
personer som lever i skjul fra en tidligere 
overgriper.

Bak spalten: tori.aarseth@gmail.com
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Den store klimakonferansen 
COP21 fikk – ufrivillig – 
et dobbelt problem etter 
terrorattentatene i Paris. 
Men det er på mange måter 
uansett samme kamp.

Det er samme kamp. Den som består i å 
beskytte menneskeheten mot de dødeli-
ge angrepene begått av ISIS, og den som 
består i å beskytte Jorden mot vår egen 
inkonsekvens – og som i morgen kan bli 
opphav til konflikter og krig. Begge deler 
er like akutte: fanatismen som dreper 
i dag, og likegyldigheten som fortærer 
kloden, erklærte Frankrikes president 
Francois Hollande i åpningstalen på 
COP21. Rammen for konferansen var et 
land i unntakstilstand med krigsliknende 
sikkerhetstiltak. Det satte et klart preg 
på stemningen. Dette var ingen «vanlig» 
FN-konferanse. Her erklærte 150 stats- og 
regjeringssjefer krig, mot synlige så vel 
som usynlige fiender. For FNs general-
sekretær Ban Ki Moon går kampen mot 
klimaforandringer og kampen mot terror 
«hånd i hånd» – for hvis man neglisjerer 
klimaendringer, kan deres effekter føre 
til frustrasjon hos hele befolkninger og 
være grobunn for radikalisering. Mange 
steder i verden drives millioner av bøn-
der mot byene. I Syria har fire og et halvt 
års tørke fordrevet halvannen million 
mennesker. Det er ikke årsaken til krigen, 
men øker spenningen mellom forskjellige 
folkegrupper.

Tørke og migrasjon. Flere internasjonale 
rapporter påpeker det samme. I mars 
konkluderte Det amerikanske viten-
skapsakademiet nettopp med at klima-
endringene hadde bidratt til å forverre 
den syriske konflikten med tørken som 
har rådd siden 2006. Folk flyttet fra det 
som inntil da hadde vært fruktbare land-
områder, til forsteder der intet var eller 
ble gjort for å ta imot dem. Tørken hadde 
ført til økte matpriser og dårligere helse-
tilstand, noe som igjen var medvirkende 
årsaker til borgerkrigen. Liknende forhold 
har også destabilisert andre land, blant 
annet i Afrika, og ført til massive migra-
sjoner. Svake regjeringer takler ikke sita-
sjonen, som stadig blir mer spent. Mangel 
på ledelse favoriserer ekstreme ideologier 
og danner en fertil grobunn for terroris-
me. Slik har en terrorbevegelse som Boko 
Haram kunnet vokse frem og spre seg til 
Tsjad, Nigeria, Niger og Kamerun.

For noen år siden var det mange, ikke 
minst George Bush og Barack Obama, 
som påsto at terrorisme utløp fra fattig-
dom. Grundige studier, blant annet i Stor-
britannia, tilbakeviser dette. Terrorister 
tilhører som oftest middelklassen, og 
mange har brukbar utdannelse. Dessuten 
er det ikke de som utgjør den største 
trusselen mot våre moderne samfunn, 
selv om de klarte å ramme mange hundre 
personer på én dag i Paris den 13. novem-
ber. For den franske filosofen og antropo-
logen Bruno Latour er klimaendringene 

en mye større og mer akutt fare, fordi de 
«truer våre verdier på sitt mest grunnleg-
gende». Det er en «sivilisasjonskrig», som 
angår alle. Men statene som skal bekjem-
pe den, er gamle og like dårlig rustet som 
de er til kampen mot terrorisme. Ifølge 

Latour må det sivile samfunnet selv finne 
løsninger og tvinge regjeringene til å gjen-
nomføre dem. Men på grunn av terror ble 
sivilsamfunnet holdt langt unna forhand-
lingsbordet, og grønne aktivister som 
sikkert hadde forberedt seg like godt som 

statssjefene, fikk husarrest.

Millioner. Både statssjefer og folk flest 
opplever terror som mye mer konkret, 
akutt og dødbringende, mens klima-
endringene anses som en fremtidig 

katastrofe – som kan unngås. Kanskje vi 
er litt mer bevisste i Norge, men ikke så 
veldig mye mer. Inntil videre består klima-
endringer for de fleste av tall og litt fjerne 
navn, som atollnasjonen Tuvalu. Den har 
allerede mistet flere småøyer og risikerer 
total oversvømming. Det er en anmeldt 
katastrofe, akkurat som for 26 millioner 
mennesker som er forflyttet i år.

De kan bli 150 millioner i 2050. Før de 
store migrasjonene til Europa og over 
våre egne grenser i år, så vi dem ikke. 
Alle migranter flykter ikke på grunn av 
klimaendringer, men mange av dem 
gjør det likevel som en konsekvens 
(eksempelvis Syria). Og også over dem 
har terroren kastet sin grå skygge. To av 
terroristene i Paris hadde kommet inn i 
Europa via Hellas, sammen med flyktnin-
ger. Det var nok til at Europas ytre høy-
repartier satte likhetstegn, og flere land 
stengte grensene sine.

Det er første gang 
kampen mot den globale 
oppvarmingen er blitt 
redusert til et internasjonalt 
sikkerhetsspørsmål, ja, et 
middel mot terrorisme.

Klam hånd. Det har selvfølgelig Marine Le 
Pens parti Nasjonal Front utnyttet til fulle 
i valgkampen, som er en tredje ingrediens 
for det franske lederskapet i COP21. Det 
var neppe tilfeldig at de to valgomgange-
ne i regionvalget ble lagt til midt under 
forhandlingene. Det er nok en over-
hengende trussel for president Hollande. I 
forrige lokalvalg gjorde hans sosialistparti 
det elendig, og Nasjonal Front strålende. 
Selv om det er et regionvalg og ikke et 
nasjonalt valg, er det viktig nok. Så for å 
unngå totalt havari har regjeringspartiene 
med vitende og vilje lagt valgdagene midt 
i COP21 og satset på suksess der.

Dette nokså gjennomskuelige politis-
ke sideopplegget overbeviser ikke alle, 
hverken de offisielle delegatene, som 
neppe engang vet om det, eller sivil-
samfunnet. Derimot er det første gang 
en internasjonal konferanse i FN-regi så 
til de grader blir preget av hendelser i 
vertslandet. Det er første gang kampen 
mot den globale oppvarmingen er blitt 
redusert til et internasjonalt sikkerhets-
spørsmål, ja, et middel mot terrorisme. 
Og – på grunn av sikkerhetstiltakene 
– dessuten helt overlatt til teknikerne 
og statsoverhodene. Resultatet kan på 
sikt bli at sivilsamfunnet ikke aksepterer 
beslutninger de ikke fikk en sjanse til 
å være med på å ta, akkurat som i av-
slutningsfasen i København i 2009. Men 
det er ikke bare de sivile som føler seg 
utenfor. En konferanse som COP21 viser 
at det stadig finnes et gap mellom nord 
og sør, og mellom små og store nasjoner. 
Dette er ikke engang sikkert at avtalen 
blir bindende for USAs neste president. 
Det er et ikke ubetydelig demokratisk 
problem, ja, en slags trussel i seg selv.

COP21 ble på alle måter et skjebnemø-
te, som terroren la en klam hånd over. 
På en måte kan det ha virket positivt. 
Nettopp derfor ville man oppnå en avta-
le. Endelig.

Knoop Rachline er journalist, korrespondent og 
forfatter. vkrachline@gmail.com.

Klima og terror: hånd i hånd

KLIMATOPPMØTET
VIBEKE KNOOP RACHLINE

Fortsetter fra forsiden ...

i aust og sør som talande: «Danmark og 
Sverige er på topp når det gjeld utbygging 
av fornybar energi. Her blir Noreg eit spe-
sielt tilfelle, ettersom vasskrafta står for 
store delar av straumforsyninga.»

Men den viktigaste årsaken, ifølgje 
Burck, er at «dei totale CO2-utsleppa i 
Danmark, Sverige og ei rekke andre eu-
ropeiske land er gått markant ned, mens 
dei i Noreg har gått opp». Mellom 1990 
og 2014 auka CO2-utsleppa i Noreg med 
rundt 25 prosent, framfor alt på grunn av 
vekst i olje- og gassutvinninga. Dei samla 
klimagassutsleppa har gått opp med 3,46 
prosent. Dette står i sterk kontrast til ut-
viklinga i både Danmark og Sverige, som 
sidan 1990 har kutta sine totalutslepp 
med høvesvis 25 og 20 prosent. Når det 
gjeld utslepp per person, slepp gjennom-
snittssvensken ut mindre enn halvparten 
så mykje klimagassar som den gjennom-
snittlege nordmannen. 

Ikkje riktig bilde. På spørsmål frå Ny Tid 
gjer Klima- og miljøminister Tine Sundtoft 
(H) det klart at rangeringa til German-
watch ikkje gjev eit heilt riktig bilde. I ein 
epost skriv ministeren at Noreg får høg 
score på dei klimapolitiske tiltaka. «Ein av 
grunnane til at Noreg scorer lågt er at me 
allereie har nær utsleppsfri kraftproduk-
sjon. Noreg har òg blant verdas høgaste 
CO2-avgiftar på olje- og gassproduksjon, 
og me har høge avgifter på bilkøyring og 
flytrafikk.» I tillegg meiner statsråden at 
satsinga framover peikar i riktig retning. 
«Regjeringa har ei historisk sterk satsing 
på jernbane og miljøteknologi i næringsli-
vet. Få har gjort meir for å legge til rette 
for el-bilar. Framover skal me blant anna 
fase ut oljefyring, sikre meir kollektiv-

transport i byane og få meir energieffekti-
ve bygg. Saman med EU har me mål om å 
redusere utsleppa med minst 40 prosent 
i 2030. Noreg er òg det landet i verda som 
gjer mest for å ta vare på regnskogen».

Konflikthausten. Når klimabyråkratar, po-
litikarar og aktivistar denne veka har føte-
ne tilbake på norsk jord, er det med van-
skelege kort på handa, og ein stor jobb 
føre seg. Blant dei hjemkomne er Maren 
Esmark, generalsekretær i Naturvernfor-
bundet, som til Ny Tid seier at den nye 
klimaavtalen gjer heimlege aktørar enno 
viktigare for å stille sterkare til neste 
forhandlingsrunde i 2020: «Sivilsamfun-
net får no ei mykje viktigare rolle for å 
sørge for at me kan stille med betre mål 
for eigne klimakutt. Det gjeld òg industri 
og på det lokale nivået. På mange måtar 
gjer det òg kvar enkelt stat viktigare, for-
di ein må ta ansvaret med å komme med 
ambisiøse innspel sjølv,» seier Esmark, 
og peikar blant anna på konflikten rundt 
oljeboring i Arktis, klimatilpassing og ein 
grønare bypolitikk som nøkkelspørsmål i 
åra framover.

«Gjennomsnittssvensken slepp 
ut mindre enn halvparten 
så mykje klimagassar som 
den gjennomsnittlege 
nordmannen.»

Det er nettopp det heimlege ambi-
sjonsnivået som har fått fleire skot for 
baugen. Ifølgje Klimaforliket, som alle 
stortingspartia bortsett frå Frp gav si 
støtte til i 2012, skal Noreg kutte eigne 
klimautslepp til mellom 45 og 47 millio-
nar tonn CO2-ekvivalentar, samanlikna 

med 52 millionar tonn i 1990. Likevel ligg 
framskrivingane på dette punktet på 54,9 
millionar, og ei veke før Klimatoppmøtet 
annonserte statsminister Erna Solberg 
at ein risikerer å ikkje nå det målet, for-
di klimatiltaka kom for seint i gang. Det 
har skapt sinne i miljørørsla. «Det å trekke 
Klimaforliket i tvil no er eit svært dårleg 

signal,» meiner Esmark.
Tine Sundtoft fortel at regjeringa står 

fast på Klimaforliket, men at situasjonen 
er krevjande fordi «me ikkje akkurat kom 
til dekka bord frå førre regjering». Ho 
meiner det heller er eit spørsmål om når, 
ikkje om, klimasatsingane i Noreg får ef-
fekt: «Regjeringa og samarbeidspartia har 

vedtatt ei rekke nye klimatiltak, slik som 
jernbanesatsing og miljøteknologi. Det 
kan være at resultata kjem før eller etter 
2020. Men me arbeider kvar dag for å få 
ned utsleppa, og håpar me når målet».    
Eit anna konflikttema som viser gapet 
mellom ambisjonar og realitetar kom 
fram onsdag førre veke, då den grøne 
skattekommisjonen, leia av NTNU-pro-
fessor Lars-Erik Borge, blei lagt fram. 
Kommisjonen har sett på tiltak for å vri 
skatte- og avgiftssystemet i ei meir miljø-
vennleg retning, men har fått svært mykje 
kritikk, både fordi dei samla endringane 
ifølgje utvalsleiar Borge vil kunne kutte 
klimagassutsleppa med 1 million tonn 
CO2-ekvivalentar, men òg på grunn av for-
slaga om å redusere fleire av avgiftsfor-
delane for el- og lågutsleppsbilar. Marius 
Holm, leiar for klimaorganisasjonen Zero, 
reagerte på forslaga til kommisjonen med 
å be dei legge dei i skuffen. «Utsleppa vil 
auke i transportsektoren, blant anna fordi 
dei vil fjerne store delar av dei miljøvenn-
lege grepa som er tatt i tida. Det åleine 
veg opp for alle positive tiltak som kom-
misjonen kjem med,» seier Holm til Ny 
Tid. Holm er likevel optimist når det gjeld 
klimaarbeidet etter Paris-avtalen: «Avta-
len vil ikkje vere motoren for endringar, 
men den kan bli ein del av ein positiv 
spiral der naudsynte grøne investeringar 
blir ein stadig større del av globalt ener-
giforbruk.» På spørsmålet om det vil bli 
lettare å kjempe igjennom dei utslepps-
kutta Noreg må ta heime i tida framover 
enn det har vore til no, svarar Holm: «Den 
teknologiske delen av det blir stadig be-
tre, så det gjer omstillinga lettare. Men 
den politiske viljen svingar.»

peder@nytid.no

Tine Sundtoft kontemplerer i Paris. Foto: Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Dette er Paris-avtalen

Laurdag 12. desember 2015 klokka 19.30 fekk verda ei ny klimaavtale. Avtalen, som 
omfattar alle FN-landa, skal ligge til grunn for det internasjonale klimaarbeidet frå 
2020 til 2030, men målet er at ein skal forsterke verkemidla i løpet av tiåret. Enkelt-
landa sine utsleppsmål bygger på innspel dei sjølv har sendt inn før Klimatopp-
møtet. 

Det har knytt seg mykje spenning til kva langsiktige mål avtalen skulle innehalde. 
I dokumentet frå Paris er det stadfesta at den globale temperaturen ikkje skal stige 
meir enn 2 °C, og at ein har eit stort ansvar for å avgrense dette til 1,5 °C. Dette har 
vore eit sentral stridstema under forhandlingane: Ei veging mellom prioriteringane 
til dei mest utsette landa, og kva som er mogleg å få til. Avtalen stadfester òg at 
klimagassutsleppa i løpet av andre halvdel av hundreåret ikkje skal vere større enn 
kva naturen kan absorbere. 

«Kven skal betale» har ofte blitt referert til som nøkkelen til framgang i tidlegare 
forhandlingrundar. I Paris-avtalen fekk utviklingslanda ein lovnad om hjelp til å 
tilpasse seg klimaendringane. Tidlegare har dei rike landa forplikta seg til å gje til 
saman 100 milliardar dollar i året til klimatiltak i utviklingsland fram mot 2020, og 
dette skal ein no auke. Spørsmålet om kor pengane skal komme frå, er ikkje defi-
nert. Det same gjeld kvotesystemet. Det skal utviklast ei opning for at rike land kan 
rekne klimainvesteringar i utviklingsland som utsleppskutt, men detaljane i dette 
systemet er ikkje klare. 

Då avtalen blei vedtatt, var det til ein spontan applaus blant delegatane, og be-
geistringa har i stor grad vore delt av den globale klimarørsla. Samstundes har av-
talen fått kritikk for alt det som ikkje er nemnt: konkrete kutt i olje-, gass- og kol-in-
dustri, rettar for menneske som blir ramma av klimaendringane, og urfolks- og 
menneskerettar. Det har òg vore klart lenge, og enno meir tydeleg etter at avtalen 
er vedtatt, at kampen om konkrete utsleppskutt må skje i kvart enkelt land. Med 
summen av enkeltlandsmåla som er inne i avtalen, må ein rekne med oppvarming 
på mellom 2,7 og 3,7 °C. Det er, med andre ord, ein lang veg å gå.
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10 dager i Ukraina viste meg noe anarkistisk ved Euromaidan og opp-
røret som startet for to år siden (se side 1, 4, 5). 

Dessverre har revolusjoner de siste årene har falt tilbake til mer 
eller mindre det samme, slik Bernt Hagtvedt beskriver det «etterre-
volusjonære» (side 14). De virkelige beslutningene tas lenge etter at 
menneskene bak protestplakater og demonstrasjoner har fått sagt 
sitt – det er de slipskledde og uniformerte mennene som overtar. I 
Egypt, Jemen, Syria. 

Mens man feiret Nobelprisutdelingen nå i desember, 
fortalte samtidig professor Qais Saeed i Klassekampen 
10.12. at de samme økonomiske og sosiale utfordringe-
ne bak opprøret i Tunisia i 2011 dessverre var tilbake. 
Regimeendringen førte ikke til egentlige endringer – og 
grunnlaget for ekstremisme og terrorisme består frem-
deles. Den tunisiske eliten fortsetter med å undertryk-
ke befolkningen, og politikken hardner til, som i andre 
land – med antiterror-lover, militarisering og begrenset 
ytringsfrihet.

Hva da med Ukraina, to år etter at det hele startet på Maidan? Jeg 
så i det minste fortsatt et drivende, demokratisk, kritisk sinnelag hos 
de jeg møtte (se også neste avis). Og jeg la merke til det anarkistiske. 
La meg hente frem hvordan Jens Bjørneboe tidligere beskrev dette 
i sitt foredrag for Studentersamfunnet i 1971: Anarkismen er hva 
elitene og makten skyr som pesten. Hvorfor? Jo, fordi mennesker 
med anarkistiske trekk ikke hører på myndigheter og makthavere, 
men har «kort sagt: en vilje til egen kritisk tenkning, – til empirisk 
undersøkelse». (Se Politi og Anarki, Pax Forlag, 2003). Man blir gjerne 
beskyldt for å være nihilist («nihil»=intet) [se også Kiøsterud side 28, 
eller Bjørneboe side 14], som kan bety «ødelegger», «nedriver» eller 
«tilintetgjører». Dette har ført til at mange har havnet på kjetterbål, 
eller i dag utsettes for tortur og drap, grunnet sin nihilistisk-kritiske 
innstilling til det etablerte. For å si det med Bjørneboe: «Intet vekker 
et slikt hat hos de trygge, frelste, troende som den skeptiske, kritiske 
tanke, som viljen til å se etter selv.»

Det er spesielt frihet det dreier seg om, slik dette var grunnleggen-
de i min samtale med Olexandra Matviichuk (se side 1) og en rekke 
andre jeg møtte fra Maidan i Kiev. Og friheten er ikke et enten–eller, 
men da heller det gradvise – fra mindre til mer frihet. Matviichuk 
kjemper likeledes for Ukrainas rettssikkerhet, de er mange som vil 
ha på det korrupte systemet der. Folk fengsles og drepes for å ha 
uttrykt sine meninger i Ukraina og i russiske områder. Men da presi-
dent Janukovitsj etter Maidan innførte «russiske» lover for å begren-
se forsamlings- og ytringsfriheten – og lot sitt væpnede spesialpoliti 
drepe for å håndheve dette – fikk folk nok, og Janukovitsj måtte 
rømme landet.

Friheten er kompleks, som Bjørneboe sa den gang. For ham betyd-
de frihet både forsamlings-, bevegelses-, informasjons- og ytrings-
frihet – men alle forutsatte rettsikkerhet. Myndighetene må kunne 
utsettes for løpende reell kritikk: Eksempelvis ville «norsk politi, uten 
angsten for offentlig kritikk og for pressen, være i stand til praktisk 
talt enhver tenkbar voldshandling, enhver råskap og enhver form for 
sadisme. Slik virker makt på mennesker». Sa Bjørneboe. Men klarer 
Ukraina med Matviichuk å arbeide frem rettsikkerhet, å kunne fore-
ne frihet og sosialisme, med institusjonelle reformer? I sin tid påsto 
Lenin (og dagens Putin?) at frihet er en borgerlig fordom. På den 
annen side dyrker et teknokapitalistisk USA en frihet fri for sosialis-
me. Det russiske eller det amerikanske kan gjerne føre til allianser 
med fascisme, slik de bruker sin makt til å undertrykke andre hold-
ninger.

Anarkismen er egentlig ikke en isme, men heller en gradsmessig 
holdning, eller et adjektiv ifølge Bjørneboe: «Et samfunn er et sundt 
samfunn bare i den grad det viser anarkistiske trekk.» I Ukraina er pro-
testene så store for tiden, at president Janukovitsj eller Porosjenkos 
forsøk på å stoppe «munnen» på visse aviser mislyktes – myndighete-
ne fabrikkerer ikke lenger anklager om skattefusk. Sivilsamfunnet dis-
kuterer fremdeles høylytt, slik de samlet seg på Maidan-plassen nylig 
– i fullt snøvær sto de og ropte «Ukraina! Ukraina!» – med håp om, og 
vilje til, en demokratisk fremtid. De har ingen frykt lenger – da nevn-
te spesialpoliti fikk ordre om å drepe ubevæpnede demonstranter 
som dyr, strømte  befolkningen til. Myndighetene hadde mistet fryk-
ten som våpen.  

Når regimer blir for harde, kommer det anarkistiske grunnelemen-
tet frem, og undertrykkende dogmatiske byggverk revner.  Da klarer 
ikke de styrende lenger å kue kritiske dissidenter, intellektuelle og 
vanlige mennesker med nok livserfaring. Dette så jeg også i øynene 
til den eldre Mustafa Dzhemilev (se neste Ny Tid) – krimtatarenes 
Nelson Mandela – som har holdt ut seks lengre perioder i russiske 
fengsler, og 303 dagers sultestreik, hvor han ble tvangsfôret. Der han 
satt foran meg i Kiev så jeg både frihet og sosialisme, frihet og bror-
skap. Jeg så en anarkistisk, seigt overlevende motstand – forhatt av 
status-jagende oligarker eller en statisk livsfiendtlig stat som Putins. 
 truls lie

Vi i Ny Tid takker for følget i året som gikk,  
og ønsker våre kjære lesere en god jul og et godt nytt år! 

Anarkistiske Ukraina
To år etter Maidan: Bjørneboe og Kiev.

En oljeglatt klimaversting

Den første uken i desember ble Norge 
kåret til klimaversting under klimafor-
handlingene i Paris. Norge ble, sammen 
med USA og Saudi-Arabia, tildelt «Fossil 
Of The Day»-prisen, som gis til de lande-
ne som gjør mest for å stikke kjepper i 
hjulene for klimaforhandlingene.

En av de viktigste grunnene til at 
Norge fikk prisen, er hvordan norske 
forhandlere har forsøkt å flytte rundt på 
menneskerettighetsprinsippet i klimaav-
talen. Mange land mener det er viktig å 
ha med menneskerettighetene som del 
av formålsparagrafen i den nye avtalen. 
Norge ønsker heller at menneskerettig- 
hetene skal nevnes flere steder i doku-
mentet, men altså ikke være en del av 
formålet med klimaavtalen.

Klimasaken handler ikke i hovedsak 
om naturen der ute. Den handler først og 
fremst om alle oss som lever sammen i 
fellesskap på denne kloden. Den handler 
om vår evne til å skape gode liv der vi 
kan leve i visshet om at vi er både trygge 

og ivaretatte. Men først og fremst hand-
ler det om at folks hverdag vil bli totalt 
annerledes – for noen ulevelig – dersom 
vi ikke gjør noe for å stoppe økningen av 
den globale gjennomsnittstemperaturen.

Torn i siden. Flyktningkrisen har satt 
samfunn og systemer på prøve, og 
løsningen ligger i å handle sammen. 
Men flyktningkrisens prøvelser er sann-
synligvis en mild bris sammenliknet 
med prøvelsene som vil følge av klima-
endringene. Økning av havnivå, tørke, 
stormer, oversvømmelser og vann- og 
ressursmangel vil sende millioner av 
mennesker på flukt fra hjemstedene 
sine. Dette er en utfordring verdenssam-
funnet må stå sammen om å møte.

Men den store, sorte petrofanten er 
heller ikke til å unngå – oljen er fortsatt 
en torn i siden for norsk klimainnsats. 
Regjeringen legger opp til at vi skal fort-
sette å bore opp oljen til siste dråpe. 
Det blir paradoksalt når miljøpolitisk 
talsmann i Høyre, Nikolai Astrup, sier til 
Hegnar.no at Norge må forurense mer 
– ta opp mer olje – for å holde hjulene i 
gang i verden. Astrup ser ut til å mene at 
vi i Norge har en plikt overfor verdens-
samfunnet til å ta opp «verdens reneste 

olje», slik at verden kan fortsette sin 
«business as usual».

Fantasier. Dette er typisk for høyresiden, 
som ofte befinner seg i sin egen verden 
når de forholder seg til norsk klimadebatt. 
Norsk høyrside ser ut til å leve i et fantasi 
der EUs kvotesystem fungerer perfekt, og 
hvor CO2 prises akkurat så høyt som nød-
vendig med tanke på klimagassutslipp. 
Dette vet vi at ikke er tilfelle. CO2-prisen 
er latterlig lav, og sørger ikke for nød-
vendige utslippskutt. I et perfekt system 
ville det kanskje vært slik at Norge burde 
være de siste til å kutte i oljeproduksjo-
nen, men slik fungerer ikke verden. Økt 
produksjon på norsk sokkel fører ikke til 
redusert produksjon i Saudi-Arabia.

Flyktningkrisens prøvelser 
er sannsynligvis en mild 
bris sammenliknet med 
prøvelsene som vil følge av 
klimaendringene.

Når dét er sagt – det er også krefter i 
Arbeiderpartiet som mener at økt oljepro-
duksjon går hånd i hånd med satsing på 

klima. De kreftene jobber vi i AUF for å ut-
fordre og snu. Det resulterer også i en god 
klimapolitikk – som da Arbeiderpartiet tok 
til orde for å trekke Statens Pensjonsfond 
Utland (SPU) ut av kull, eller da de gikk inn 
for en klimalov, eller da de sendte Regjerin-
gens forslag om å flytte iskanten i retur.

Internasjonalt. Nå må norske politikere 
også ta klimaet på alvor. AUF krever at 
Norge tar realitetene innover seg. Alle 
land er nødt til å kutte i sine klimagassut-
slipp. Det kan ikke skje kun der det hypo-
tetisk sett er billigst og enklest. Da får vi 
et system hvor vi bare betaler andre for 
å gjøre enkle og billige kutt. Høykostland 
som Norge må også vise at det er mulig å 
kutte i egne utslipp. Det har vi dessverre 
ikke klart så langt.

Klimaforhandlingene er viktige fordi 
klimaproblemet må løses via internasjo-
nalt samarbeid. Løfter om kutt er imidler-
tid lite verdt når de ikke holdes i praksis. 
Tine Sundhoft har dratt til COP21 med 
et klimaforlik som ikke er oppfylt, stadig 
stigende norske CO2-utslipp og kutt i kli-
mabistand. Når dette er realiteten – hvor 
mye har da lovnadene i forhandlingene 
å si? 
 Hussaini er leder i AUF.

UNGE STEMMER
MANI HUSSAINI

© Øystein Runde

Norge er en slacker når 
det gjelder bekjempelse av 
hatkriminalitet og rasistisk 
vold. I en tid preget av 
flyktningkrise og ekstremisme 
på fremmarsj er vi rett og 
slett nødt til å skjerpe oss.

Min datter var bare fire år da hun fikk 
høre av en fremmed mann på vei hjem 
fra butikken at hun kom til å bli bortgif-
tet til Al Qaida. Etter alle liknende histo-
rier jeg har hørt fra muslimske venner 
og bekjente de siste årene, ble jeg ikke 
engang sjokkert. Bare trist.

Kommentarfelter og sosiale medier 
flommer over av rasistiske og hatefulle 
ytringer, særlig i kjølvannet av flyktning-
krisen og terrorangrepene i Paris. Hatet 
får også voldelig utløp på gata. En ung 
mann med somalisk bakgrunn ble kalt 
«muslimjævel» og knivstukket i Bærum 
få dager etter terroren i Paris. En annen 
ung jente på 15 år og hennes lillesøster, 
også med somalisk bakgrunn, ble dyttet i 
bakken og utsatt for grov rasistisk hets på 
vei fra skolen.

Hatkriminalitet rammer mennesker 
på grunn av noe de er – det er et direkte 
angrep på individets identitet – og det er 
derfor ekstra hardt å bli rammet av slik 
type vold. I England økte hatkriminalite-
ten mot muslimer med 300 prosent i uken 
etter Paris-terroren. De fleste ofrene var 
muslimske kvinner i alderen 14 til 45 år, 

og de som utførte ugjerningene, var stort 
sett hvite menn i alderen 15 til 35 år.

Demokratisk problem. Her i Norge skrev 
Antirasistisk senter nylig på sin Face-
bookside at de har opplevd en økning 
av rasisme og hatkriminalitet den siste 
tiden. Postdoktor Karoline Andrea Ihle-
bæk ved Universitetet i Oslo sier til NRK 
at «kommentarer og innlegg blir grovere, 
og særlig hendelser som terroren i Paris 
og flyktningkrisen gjør at folk kaster seg 
over tastaturet».

FNs rasediskrimineringskomité CERD 
kom tidligere i år med krass kritikk av 
Norges manglende arbeid mot hatytringer 
og rasistisk vold. I FN-rapporten etterlyses 
en klar definisjon av hatkriminalitet i straf-
feloven og et system for å registrere den.

Likestillings- og diskrimineringsombu-
det (LDO) har også lenge advart mot at 
Norge ikke tar kampen mot hatytringer 
alvorlig nok. LDO får henvendelser fra 
mennesker som blir hånet, spyttet på og 
trakassert på gata. Spesielt mange mel-
dinger handler om hat og trakassering 
knyttet til hodeplagg. Å bære hijab øker 
faren for hets.

På et debattmøte på Litteraturhuset i 
Oslo forrige måned sa leder ved Mira-sen-
teret, Fakhra Salimi, at muslimske kvinner 
med hijab er aller mest utsatt for hat-
kriminalitet. Dette bekreftes av leder for 
politiets hatkrimgruppe på Manglerud, 
Monica Lillebakken.

I lys av dette er det uhyre betimelig at 
Regjeringen den 27. november lanserte en 
politisk erklæring mot hatefulle ytringer 
på Jødisk Museum i Oslo. I sin tale trakk 
statsminister Erna Solberg spesielt frem 
minoritetsjenter som engasjerer seg i den 
offentlige debatten som en gruppe det 
går hardt utover. Det blir et demokratisk 
problem når stemmer kvier seg for å del-
ta i det offentlige ordskiftet på grunn av 

hat og hets. Det var derfor på høy tid at 
myndighetene endelig satt dette alvorlige 
problemet på dagsordenen. Regjeringen 
har også invitert sivilsamfunnet til å gi 
innspill til utarbeidelsen av en strategi-
plan mot hatytringer.

Henger etter. Fra 1. oktober 2015 ble 
regelverket knyttet til hatkriminalitet 
i straffeloven strammet inn. I den nye 
loven vil flere nye lovbrudd, blant annet 
skadeverk, anses som grove dersom 
motivasjonen bak ugjerningen er offerets 
hudfarge, etnisitet, religion, legning eller 
nedsatte funksjonsevne. Det vil også 
være mulig å skjerpe straffen i andre 
typer forbrytelser hvis disse motivene 
ligger til grunn.

Muslimske kvinner med 
hijab er aller mest utsatt for 
hatkriminalitet.

En stor utfordring i bekjempelsen av 
hatytringer og hatkriminalitet er de høye 
mørketallene. Vi vet også at det er for 
lite kunnskap både hos politiet og befolk-
ningen for øvrig om hva hatkriminalitet 
er, om hvordan skille denne fra annen 
kriminalitet, og om konsekvensene for 
dem som blir rammet, og ikke minst for 
samfunnet.

I 2012 fikk norsk politi kritikk fra OSSE 
(Organisasjonen for sikkerhet og samar-
beid i Europa) for å ikke gjøre nok for å 
kartlegge og bekjempe hatkriminalitet i 
Norge. Hatkrim-gruppa på Manglerud er 
et stort fremskritt i norsk sammenheng, 
men den er langt fra nok. Vi trenger 
kompetanse og bevisstgjøring over hele 
landet.

I Sverige blir det anmeldt rundt 5500 
saker i året, mens antallet anmeldelser 

her i Norge ligger på mellom 250 og 300. 
Det viser at det handler om prioritering 
og ressurser. I Sverge er det mange flere i 
politiet som har hatkriminalitet som spe-
sialfelt, og de har jobbet målrettet med 
denne problematikken i mye lengre tid 
enn Norge. Mye av arbeidet med registre-
ring og analyse blir i Sverige utført av det 
statlige rådet BRÅ (tilsvarende Det krimi-
nalitetsforebyggende råd i Norge).

Avgjørende. Å følge opp tilfeller av hatkri-
minalitet er viktig av mange grunner. Én 
episode handler sjelden om et enkeltstå-
ende tilfelle, men er ofte et symptom på 
et mer omfattende problem i samfunnet 
som må adresseres. Signaleffekten av 
et handlekraftig politi er til stor hjelp i 
det forebyggende arbeidet. Det er også 
uhyre viktig at politiet registrerer hatkri-
minalitet korrekt, slik at det fremkommer 
korrekt på kriminalstatistikken.

Vi er helt avhengige av konkrete tall for 
å få politikere og myndigheter til å priorite-
re problemet og øremerke de nødvendige 
ressursene for å håndheve lovverket og 
følge opp dem som blir rammet. I Frankri-
ke har myndighetene bevilget en storsats-
ning på 100 millioner euro til å forebygge 
hatkriminalitet de neste tre årene. Det er 
på høy tid at myndighetene i Norge tar 
opp kampen mot hatkriminalitet med sam-
me tyngde som Sverige og Frankrike.

I et større samfunnsmessig perspek-
tiv vil prioritering av hatkriminalitet 
forhindre at volden eskalerer og fører 
til mer mistro og hat mellom grupper i 
befolkningen. I et Europa preget av svak 
økonomi, flyktningkrise og ekstremisme 
på fremmarsj er fokus på hatkriminalitet 
en absolutt nødvendighet.

Noor er daglig leder i Minotenk og utdannet 
sosialantropolog. Hun bidrar fast i Ny Tid med 

spalten Krysskultur. linda@minotenk.no.

Vi bare hater litt

KRYSSKULTUR
LINDA NOOR
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Plastikk er havets mareritt

Halvparten av all regnskog 
i verden har blitt ødelagt i 
løpet av de siste femti årene. 
Samtidig er nyhetsbildet fylt 
med beretninger om at stadig 
flere norske barn sliter med 
psykiske problemer. Hva 
skjer hvis vi knytter disse 
sakene sammen?

At det ikke er vanlig å se etter en sam-
menheng mellom disse to tingene, har å 
gjøre med at de som arbeider med mil-
jøspørsmål, ikke arbeider med psykisk 
helse – og vice versa. Tiden er moden 
for at de to kunnskapsområdene slutter 
å orientere seg adskilt fra hverandre, 
og i stedet blir oppmerksomme på det 
som gjør naturødeleggelser og psykiske 
lidelser til trekk ved én og samme sam-
funnsutvikling.

Årsakene som angis for at barn og unge 
sliter mer psykisk enn tidligere, er knyttet 
til forventninger om å yte og prestere: 
Det gjelder å fremstå som vellykket – ja, 
perfekt – på alle arenaer. Blant dem som 
opplever at de kommer til kort, tyr noen 
til ulike former for selvskading. Foreldre-
ne vet ofte ikke sine arme råd; problemet 
eksisterte knapt i deres egen oppvekst, 
og det er vanskelig å skjønne at en gene-
rasjon unge i et av verdens rikeste land, 
med et vell av muligheter å velge mellom, 
utvikler psykiske lidelser i et slikt omfang. 
Skulle ikke denne generasjonen unge 
være den mest tilfredse og fremtidsopti-
mistiske noensinne?

Samtidig med at berørte fortviler og de 
lærde skal forklare hvorfor unge blir 
psykisk syke i et av verdens rikeste land, 
minner nyhetsbildet oss om kostnadene 
ved vår materielt sett så fremgangsri-
ke livsstil: Den nevnte regnskogen er 
halvert; det er også, i løpet av 40 år, 
antallet ville dyr i verden. Tørke og flom 

ødelegger store områder i mange land 
på flere kontinenter, isbreene smelter, 
og fuglene – den halvparten som er igjen 
– er stadig fullere av plast, likesom den 
truede isbjørnen av miljøgifter. Flykt-
ningstrømmen vi nå ser fra sør til nord, 
har i tillegg til konfliktorienterte politiske 
årsaker – krigen i Syria – også en klima-
dimensjon som etter alt å dømme vil tilta 
kraftig i kommende tiår.

De som er unge i dag, er kjent med 
miljøødeleggelsene, og mange er urolige 
for hvordan det skal gå med regnskogen 
og isbjørnen. Vil de forsvinne? Kommer 
dagens unge til å bli generasjonen som 
skal oppleve større artsdød enn noen 
generasjon før dem har gjort? Samtidig 
får de med seg at de voksne som styrer 
innen politikk og næringsliv, vil fortset-
te med nåværende samfunnsmodell i 
overskuelig fremtid – slik Perspektiv-
meldingen som Regjeringen navigerer 
etter illustrerer, der det legges opp til en 
tredobling av forbruket i Norge innen år 
2050. Lite tyder på at vi blir tre ganger 
lykkeligere.

Vi har å gjøre med to former for destruk-
tiv adferd: Samfunnets ødeleggelse av 
naturen i form av artsutryddelse, overut-
nyttelse og tømming av ressurser, og 
enkeltindividers praksis med selvskading. 
Den første kollektiv, utadrettet og synlig, 
med uopprettelige konsekvenser for øko-
systemene og artene som berøres, slik at 
de unge dømmes til å overta en alvorlig 
såret klode. Den andre personlig, inn-
adrettet og skjult i betydningen skamfull 
fordi den er tilknyttet opplevelsen av tapt 
verd og status, og således noe som ikke 
tåler andres innsyn. Der den ene formen 
for ødeleggelse er betraktet som prisen 
vi må betale for vår materielle suksess, 
og som et uttrykk for vår overlegenhet 
overfor alle andre arter vi deler kloden 
med, er den andre formen en type selvø-
deleggelse vi aner har overindividuelle, 
samfunnsmessige årsaker, men uten at vi 
helt gjennomskuer dem, enn si klarer å 
forhindre deres patologiske utslag.

Det haster med å innse følgende: Øde-
leggelsene er to sider av samme sak, sam-
me samfunnsmodell, i samme tidsepoke. 
Jeg hevder ikke dermed at de på direkte 
vis står i en årsakssammenheng. Men 
ødeleggelsenes samtidighet varsler at de 
må settes i kontakt med hverandre, både 
hva forståelse og mulige utveier angår.

Samtidigheten består i at det samfun-

net som i løpet av drøye 100 år har øde-
lagt og/eller brukt opp flere naturgoder 
enn i hele menneskehetens forutgående 
historie, i form av rovdrift på den «ytre 
natur» som vi behandler som rent middel 
for våre formål, er det samme samfunnet 
som forlanger rovdrift på den «indre 
natur» i form av den enkeltes utnyttelse 
av seg selv som «humankapital», som 
prestasjonsorientert elev og senere ar-
beidstaker.

Hvis jeg har rett i at rovdriften på naturen 
og de ikkemenneskelige formene for liv 
foregår parallelt med den enkeltes rov-
drift på seg selv, i en situasjon der nok 
aldri er nok, hverken på det ene eller det 
andre området, men der strikken – gren-
sene – alltid skal strekkes litt til, og så litt 
til – hvorfor ser vi dem ikke som to sider 
av samme forløp?

De som er unge i dag, er kjent 
med miljøødeleggelsene, og 
mange er urolige for hvordan 
det skal gå med regnskogen og 
isbjørnen. Vil de forsvinne?

Grunnene til at politikere og business-
folk ikke dveler ved sammenhengen og 
de lidelsene den frembringer, er opplagt 
nok: De første vil gjerne gjenvelges for 
en ny periode, og de andre må tenke på 
overskuddet som eierne skal sikres neste 
kvartal. Refrenget hos begge er vekst, 
alltid mer vekst, og perspektivet tilsva-
rende kortsiktig: Det er ens egen levetid 
som gjelder. At regningen som følger må 
karakteriseres som tidenes generasjons-
egoisme, tales det lite om.

Det er imidlertid også andre grunner 
til at sammenhengen jeg fremholder ofte 
forblir usagt. For min del begynte det 
med at jeg som foredragsholder tok meg 
i å nøle når spørsmålet kom fra salen: 
Tror du det går bra? 

Jeg tok meg nemlig i å se etter om det 
var barn til stede, underforstått: noen 
som ikke vil tåle å høre et ærlig voksen-
svar. Hva handler dette om? Jo, om at 
når vi legger sammen det vi vet fra opp-
lyste kilder, med faktabaserte fremskriv-
ninger, så taler mye for at vi lever i det 
siste århundret med levelige forhold for 
menneskene på kloden. Det er en setning 
jeg har skrevet før, sagt før, men som 
praktisk talt aldri møter et svar.

Unntatt fra barnet, da, det vil si den 
som vi voksne tror (innbiller) oss å ville 
skåne. Det er snarere oss selv vi vil skå-
ne, siden vi er den historisk ansvarlige 
generasjonen fremfor noen. Barn vil tas 
på alvor om det alvorligste av alt: Hva 
slags verden de arver, hva slags fremtid 
de skal få. Om ikke voksenperspektivet 
har skjønt at en verden mer og mer rib-
bet for fugler, bjørner og hele mylderet 
– mirakelet – av «naturlige» andre, til 
forskjell fra menneskelige andre, er en 
fattigere verden, en som tappes for kil-
der til mening og tilhørighet, så merkes 
de unge av det, på kropp og sinn. Kultu-
ren de er del av, er imidlertid så mennes-
kesentrert og individualistisk at den ikke 
tilbyr et språk for økosorg, smerten ved 
at naturen – alt levende som vi er en del 
av, og som utgjør det totale miljøet – ty-
nes, kvestes, legges øde, kort sagt lider, 
og at det er vi som har skylden.

Det sies at det du ikke har erfart, vil du 
ikke kunne savne: Uglen pappa husker, 
men som ikke treffes her lenger; fore-
stillingene om hva som er «normalt» 
som endrer seg i takt med tapt natur, 
slik at vi tilvenner oss selv de farligste 
endringer. Det er bare delvis sant. At 
ødeleggelsen av naturen bidrar til tapt 
livskvalitet for unge – «nature deficit 
disorder» – og at meningstapet som dri-
ver noen av dem til å skade seg selv, må 
forstås i lys av raseringen av livsmiljøet 
i videste forstand slik at en innadrettet 
aggresjon er et svar på en pågående og 
strukturelt forankret ytre sådan, er ikke 
fremmed for de unge. Selv om den er 
det for såkalt ansvarlige voksne. Tvert 
om, ødeleggelsen dikterer – mer presist: 
undergraver – deres generasjonsvilkår 
på Jorden. Og ødeleggelsen reiser et 
spørsmål, et som hos mange tar form 
av selvdestruktiv fortvilelse, slik at pro-
testen ikke forstås som sådan, men kun 
som personlig patologi, altså som noe 
strikt individuelt og biografisk snarere 
enn samfunnsmessig: Hvorfor bli vok-
sen når det betyr å tre inn i en livsstil 
som innebærer ødeleggelsen av sine 
egne livsbetingelser – den regelrette de-
struksjonen av en fremtid det er grunn 
til å ønske å være del av? 
 

Vetlesen er professor i filosofi ved Universitetet i 
Oslo.  a.j.vetlesen@ifikk.uio.no

En verden å bli voksen i?

KRONIKK
ARNE JOHAN VETLESEN

Jeg har en drøm om at 
Norge vil vise handlekraft og 
lederskap igjen.

Siden sist jeg skrev om atomvåpen i Ny 
Tid, har Norge stemt nei til progressive 
FN-resolusjoner om atomvåpen. I tillegg 
har Regjeringen kuttet all støtte til orga-
nisasjoner som jobber for et atomvåpen-
forbud.

Nei-stemmene i FN og kuttet til progres-
sive krefter som jobber mot atomvåpen, 
representerer et linjeskifte i norsk poli-
tikk. Denne politikken ser også merkelig 
ut i lys av Høyres eget partiprogram, som 
sier at Norge må «arbeide for sterkere 
internasjonalt samarbeid mot spredning 
av atomvåpen og andre masseødeleggel-
sesvåpen, og støtte utviklingen av nye 
humanitærrettslige instrumenter for å 
styrke eksisterende nedrustningsavtaler». 
Programmet sier videre at «[b]ruk av 
atomvåpen har uakseptable humanitære 
konsekvenser. Målet må derfor være en 
verden fri for atomvåpen».

Dette høres jo flott ut, men er ikke 
verdt mer enn papiret det er trykket 
på når Høyre ikke forstår at et interna-
sjonalt forbud mot atomvåpen nettopp 
innebærer å styrke eksisterende nedrust-
ningsavtaler.

Stagnert. For de nåværende avtalene, som 
ikkespredningsavtalen, fungerer ikke. Vi 
har rustet ned omtrent 50 000 kjernevå-
pen siden høydepunktet under den kalde 
krigen, men de siste årene har prosessen 
stagnert – uten at faren for spredning av 
atomvåpen er blitt mindre. Både India, 
Pakistan, Israel og Nord-Korea fikk atom-
våpen etter at ikkespredningsavtalen 
trådte i kraft, og i dagens kriger med man-
ge ikkestatlige aktører, utgjør spredning 
av atomvåpen en reell trussel. Et atomvå-
penforbud vil være et jurdisk instrument 
for å fylle det eksisterende tomrommet 
i internasjonal lovgivning. Dette vil bare 
være positivt for ikkespredningsavtalen, 
som i praksis har stagnert og ikke fører til 
videre nedrustning.

Videre forklarer Høyre nei-stemmene 
i FN med at atomvåpenstatene må være 
involvert, og at Norge ikke uten videre 
kan jobbe for et atomvåpenforbud uten-

for NATO. Det finnes imidlertid ingen 
juridiske hindre for at NATO-medlemmer 
ikke kan jobbe for et atomvåpenforbud, 
selv om NATO har atomvåpen som del av 
sin sikkerhetspolitiske strategi. I tillegg 
har Norge tidligere jobbet utenfor NATO 
i liknende spørsmål. Dette gjelder for 
eksempel i arbeidet med å få på plass 
konvensjoner mot mine- og klasevåpen i 
2008, hvor Norge spilte en viktig og aktiv 
rolle.

Seig materie. Høyre har sagt at de vil ha 
en atomvåpenfri verden, og de har støt-
tet det humanitære initiativet knyttet til 
de enorme konsekvensene atomvåpen 
har for mennesker, miljø og klima. Samti-
dig har de ikke noe ønske om å gå videre 
i prosessen for å forby atomvåpen og på 
denne måten få til en reell nedrusting. 
Hva er poenget med å ha et mål uten å 
jobbe for å nå det? Høyre har et mål om 
en atomvåpenfri verden, men vil hver-
ken bidra til internasjonale avtaler som 
kan sikre dette, eller bidra til å støtte 
organisasjoner som jobber for atomvå-
penforbud.

Hva er poenget med å ha et 
mål uten å jobbe for å nå det?

Alle som har jobbet for et forbud mot 
atomvåpen, er klar over hvor seig denne 
materien er. Her ligger det så mange 
innlærte oppfatninger og myter om 
atomvåpen som et «nødvendig onde» for 
avskrekking, maktbalanse og sikkerhets-
politikk. Denne materien er vanskelig å 
trenge gjennom. Heldigvis begynner my-
tene å slå sprekker, mye på grunn av en 
økende bevissthet om de enorme huma-
nitære konsekvensene av atomvåpen.

Bør gå i bresjen. For atomvåpen er ikke 
noe overnaturlig. De er skapt av mennes-
ker, og kan ødelegges av mennesker. Men 
for å få fremgang i prosessen trenger vi 
politikere som tar sin rolle som folkevalg-
te på alvor. Det er disse menneskene vi 
har valgt til å være med i forhandlinger, 
møter og allianser hvor avgjørelsene blir 
tatt. Nåværende regjering har dessverre 
vært svært skuffende på dette området, 
og jeg håper virkelig at Norge vil vise 
handlekraft og lederskap igjen. Norge 
burde ha en aktiv pådriverrolle for et 
internasjonalt forbud mot atomvåpen.

Aspelund er leder i Norsk Folkehjelp Solidari-
tetsungdom. leder.solungdom@folkehjelp.no.

ATOMVÅPEN
INGRID ASPELUND

NHO og flyselskapene slåss desperat mot 
en ny flyavgift på 88 kroner. Den mektige 
bransjen påstår både at avgiften ikke 
vil ha klimaeffekt, og at den vil føre til 
nedleggelse av flyruter. Dette henger ikke 
sammen.

Det er oppsiktsvekkende at NHO me-
ner at markedsmekanismen ikke virker. 
Poenget med miljøavgifter er å endre 
adferd og redusere etterspørselen etter 
forbruk med negativ miljøpåvirkning. Det 
betyr at tilbyderne, i dette tilfellet fly-
bransjen, påvirkes. Det vil selvsagt kreve 
omstillinger. En flyavgift kan derfor bety 
at enkelte mindre lønnsomme flyruter 
må legges ned.

Uansvarlig. At det truer 5000–6000 ar-
beidsplasser, slik NHO hevder, virker lite 
sannsynlig. Men avgiften vil bidra til at 
Avinor og bransjen tenker seg om før de 
fortsetter med sine planer for ytterligere 
vekst. Til nå har planer om flyplassut-
videlser blitt heiet frem av uansvarlige 
politikere. Det bør det nå være slutt med, 
i hvert fall om vi skal tro NHO selv: Der-
som bransjen blør som følge av en avgift 
som koster omtrent det samme som en 
halvliter øl, – ja, så er det stor risiko for 
at nye rullebaner og flyplassterminaler 
ender opp som gasskraftverkene på 
Vestlandet – tapsbomber planlagt av 
korttenkte utbyggere og godkjent av 
uansvarlige politikere.

Dobling. Nordmenn foretar i gjennom-

snitt 2,7 innenriksreiser med fly i året, 
mens en EU-borger flyr 0,3 ganger. Fem 
millioner nordmenn flyr altså like mye 
innenriks som over 40 millioner EU-bor-
gere. NHO Luftfart og Avinor synes ikke 
dette er nok, og legger opp til en dobling 
av flytrafikken på ti år. Samtidig påstår 
de at utslippene ikke skal øke. Biodriv-
stoff, effektive motorer og en tvilsom 
plan for kvotehandel skal løse luftfartens 
klimaproblem. Men det er ikke sannsyn-
lig.

Veksten er ikke forenlig med 
togradersmålet, og viser at 
flybransjen ikke har noen 
planer om å ta sin del av 
utslippskuttene.

Effektive motorer? Ulike rapporter an-
tyder en årlig reduksjon i drivstofforbruk 
per fløyet distanse på om lag én prosent. 
Når luftfarten legger opp til en dobling 
av trafikken, blir klimaeffekten av energi-
effektiviseringen raskt spist opp.

Drivhuseffekten. Heller ikke biodrivstoff 
løser flybransjens klimaproblem. Selv 
om noe økt uttak av biomasse kan gjøres 
miljømessig forsvarlig, er det usikkert 
til hvilke formål den bør brukes for å gi 
størst klimagevinst. Det finnes lovende 
bioenergi, for eksempel algebasert driv-
stoff. Men en EU-studie vurderer imidler-
tid denne teknologien som så uferdig at 
det er usikkert når den kan bidra. På kort 
og mellomlang sikt er ikke biodrivstoff i 
store mengder tilgjengelig for luftfarten.

Luftfarten overdriver dessuten klimaef-
fekten av biodrivstoff, fordi CO2-utslipp 
utgjør bare cirka halvparten av luftfar-

tens klimapåvirkning. Kondensstriper og 
cirrusskyer fra fly, samt utslipp av andre 
gasser, forsterker drivhuseffekten.

Luftfartens internasjonale interesse-
organisasjon IATA innser at ny teknologi 
ikke vil gjøre luftfarten utslippsfri, og vil 
derfor ha et internasjonalt regime for 
utslippskvoter. IATA vil imidlertid ikke 
underlegge seg FN-systemet under klima-
konvensjonen, men vil lage sitt eget sys-
tem. Det har IATA sagt siden 1997, men 
har null resultater å vise til.

Øk skatten. Flytransport sto for en for-
midabel utslippsvekst i Norge fra 1990 
til 2010: 110 prosent for utenriks og 60 
prosent for innenriks. Veksten er ikke 
forenlig med togradersmålet, og viser at 
flybransjen ikke har noen planer om å ta 
sin del av utslippskuttene.

I sum: Til tross for nye fly og flymo-
torer, ruteoptimalisering, nye landings- 
og takseprosedyrer og noe bruk av 
biodrivstoff, sørger trafikkøkningen til 
at utslippene øker. Norsk luftfarts egen 
«bærekraftsrapport» beregner en kraftig 
utslippsvekst i perioden 1990–2020.

Derfor er det nødvendig å legge økt 
skatt på flyreiser. For å hindre at brukere 
av kortbanenettet i distriktene rammes 
unødig, kan staten bruke noe av inntek-
tene til å støtte disse.

FNs klimapanel sier at verden må bry-
te business as usual i forbruk og produk-
sjon, om vi skal unngå katastrofale klima-
endringer. I 2050 må land som Norge ha 
klimagassutslipp nær null. Luftfarten må 
bidra på lik linje med andre sektorer.

Hermstad er leder i Framtiden i våre hender. 
arild@framtiden.no

LUFTFART OG KLIMA
ARILD HERMSTAD

FN anslår at det havner 
6,4 millioner tonn søppel i 
havene hvert år. Mengden 
søppel i havet tilsvarer 700 
ting fra hver av oss – hvert 
år!

I 1997 var kaptein Charles Moore på vei 
hjem fra Hawaii seilbåt. I havet utenfor 
California var båten plutselig omgitt av 
søppel. En hel uke seilte Moore i denne 
plastsuppen. Havforskerne hadde lenge 
mistenkt at det fantes en enorm bakevje 
av søppel i Stillehavet. Den hadde Moore 
nå funnet.

I tillegg finnes det fem andre slike søp-
pelansamlinger i verdenshavene. Noen 
steder er det større mengder plast enn 
plankton i havet.

Drøm å gjenvinne, mareritt å fange. Plast 
er et fantastisk materiale. Det er enkelt 
og billig å lage. Det er lett, motstands-
dyktig og kan brukes til alt fra emballasje 
til bygningsmateriale. Det egner seg også 
godt for gjenvinning. Men de samme 
egenskapene som gjør plastikk attraktivt 
å bruke, gjør det til et mareritt når det 
ender som avfall som ikke tas hånd om 
på en forsvarlig måte.

Tre årsaker er spesielt viktige:
1. Plast brytes svært langsomt ned. 

Plastikken vi lager i dag, vil naturen bruke 
opptil 500 år på å bryte ned.

2. Plast flyter, og kan derfor transporte-

res over store avstander.
3. Bølger og sollys maler opp plasten til 

stadig mindre biter, kalt mikroplast.

Dannelse av mikroplast. Mange plast-
produkter slites gradvis ned til stadig 
mindre plastpartikler. En av de største 
synderne er bildekk. Også avskallet 
maling og lakk, særlig fra båter, står bak 
mye av mikroplasten. Derfor inneholder 
plasten i havet en rekke miljøgifter 
(PCB, PAH, pesticider, ftalater, bromerte 
flammehemmere og bisphenol A). Under-
søkelser viser at disse miljøgiftene kan 
overføres fra plast til marine organismer, 
som igjen havner i mennesker.

Prosessen hvor plastsøppel males opp 
til mikroplast, skjer særlig raskt i strand-
sonen. Derfor er de årlige strandryddeak-
sjonene så viktige, ettersom de bidrar til 
å fjerne plastavfallet før det blir til mikro-
plast som er umulig å samle opp.

Fisk, fugl og sjødyr spiser denne mikro-
plasten fordi de tror det er mat. De får 
tettet gjeller og andre kroppsåpninger, 
eller de hekter seg fast i søppel og druk-
ner. Plastsøppel dreper millioner av fugl, 
sjøpattedyr, skilpadder og fisk hvert år. 

I tillegg stenger søppel og mikroplast 
for sollyset som alger og plankton trenger 
for å leve. Det kan igjen føre til matmangel 
for fisk, sjøfugl og havpattedyr.

Menneskeskapt problem. Det er bare vi 
mennesker som produserer ting naturen 
ikke greier å bryte ned. Det er også bare 
vi som kan rydde opp i problemene vi 
har skapt. Dessverre oppstår det et «ute 
av syne, ute av sinn»-problem når søppe-
let ligger langt til havs. Og siden de store 
havene er en internasjonal sone, har in-
gen enkeltland ansvaret for å rydde opp.

80 prosent av havsøppelet kommer fra 
landbasert aktivitet. Produksjonen av 
plast har økt jevnt og trutt i 50 år. I 2013 

ble det produsert 299 millioner tonn plas-
tikk i verden; nesten fire prosent mer enn 
året før.

Ikke alltid et problem. Bellona pleier å si 
at «avfall er ressurser på avveie» hvis det 
ikke kildesorteres og gjenvinnes.

Men ikke alle land har retur- og pante-
ordninger. En veldig stor del av plasten 
som havner i havet, kommer fra folkerike 
land i Asia og Afrika hvor forbruket øker 
voldsomt og returordningene er mangel-
fulle eller ikke-eksisterende.

I EU kreves det heldigvis at avfall skal 
samles inn, sorteres og gjenvinnes. I Nor-
ge blir 91 prosent av plastemballasjeavfal-
let gjenvunnet.

Nye typer plast. Vårt viktigste håp – og 
den eneste løsningen som hindrer at ha-
vene fylles opp – er nye typer plast. Det 
må rett og slett finnes opp en plastikk 
naturen kan bryte ned, samtidig som den 
er sterk nok til å tåle litt hard bruk.

Fremtidens plastikk må være laget av 
plantematerialer, den må kunne brytes 
ned, og den må kunne gjenvinnes. Først 
da vil plastikkproblemet faktisk bli min-
dre.

Norge er i dag en stor produsent av 
råstoffet til plastikk, altså olje. Vi har 
en stor petrokjemisk industri som har 
forutsetninger for å utvikle nye og mer 
miljøeffektive plastmaterialer som kan 
skape inntekter, og som i tillegg kan gjøre 
verden bedre.

Om vi bare klamrer oss til oljen i stedet 
for å forske på de nye materialene verden 
trenger, er vi ikke bedre enn Kodak – fir-
maet som klamret seg til filmrullen, mens 
kundene gikk over til digitalkamera.

Kristensen er fagrådgiver i Bellona. 
karl@bellona.no.

MILJØ
KARL KRISTENSEN

Et forsvar for flyavgiften

Norge og atomvåpen

«Et 
samfunn 
er et sundt 
samfunn 
bare i 
den grad 
det viser 
anarkistiske 
trekk.»
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AV JENS BJØRNEBOE

Det er noen år siden professor Næss og 
jeg inntok NATO. Når jeg ikke har offent-
liggjort bedriften tidligere, skyldes det 
at en offentliggjørelse den gang kunne 
ha fått ubehagelige følger for de under-
ordnede som var innblandet i saken. I 
dag, flere år senere, må man imidlertid 
regne med at ingen vil bli skadelidende 
ved det.

Det begynte så harmløst som tenkbart 
er: Arne Næss og jeg hadde planlagt en 
week-end på hans hytte på Kolsås. Vi 
provianterte uavhengig av hverandre, 
og møttes på Kolsåsbanen, hvor det 
viste seg at én av oss hadde innhandlet 
en boks russisk krabbe samt en boks 
kaviar fra samme utmerkede land.

«Nå spiser vi bare mellom måltidene!» 
sa Næss.

Etter en stund ble han tankefull:
«Har du hvitvin?» sa han.
Det viste seg at jeg ikke hadde tenkt 

på det; eventuelt hadde jeg gått ut fra 
at han hadde tatt det med. Begge hadde 
regnet med at den andre tenkte på den 
slags. Jeg nevner dette fordi det viser 
hvor uskyldige vi begge er, men også 
fordi mangelen på et glass vin til kavi-
aren var årsaken til det som skjedde 
videre.

«De har sikkert vin inne på NATO,» 
hevdet Næss: «Vi går dit og låner en 

flaske. Hvor det fins amerikanere, fins 
det også sterk drikk.»

Vi steg av banen på Kolsås og vandret 
opp den brede vei som fører til NATO. 
Innkjørselen var imponerende: Det gli-
tret i stål, i hjelmer og bajonetter. Mas-
kinpistoler. Piggtråd. Enorme lyskastere.

Bak den stengte gitterporten sto vakt-
mannskapet.

«Jeg tror ikke de liker oss,» sa jeg. «Vi 
slipper aldri inn.»

«Man kan hva man vil!» svarte Næss: 
«Du får snakke til dem først.»

Jeg svelget og gikk helt bort til buret. 
Jeg tok på meg mitt aller strengeste 
offiseransikt – mandig, men vennlig og 
gemyttlig. Jeg valgte det første engelsk-
lydende navn som falt meg inn. Banan-
firmaet Fyffes (uttales «faifs»).

«Aften gutterrrr!» sa jeg. «Jeg skulle ha 
en konferanse med Mr. Fyffes.»

Samtidig gjorde jeg en lett distret 
håndbevegelse mot den stengte porten. 
Døren åpnet seg, og Arne Næss og jeg 
skred inn mens vaktene gjorde honnør. 
Vi nikket vennlig (men med anstand!) 
og hilste med hver vår pekefinger mot 
tinningen.

«Telefonen står inne på vaktstuen,» sa 
en av vaktmennene, og vi bega oss dit.

Inne på vaktstuen satt størsteparten av 
det bevæpnete mannskap. Næss klappet 
et par av dem faderlig og med militær øm-
het på skuldrene. Han ytret seg vennlig:

«Nå gutterrrrr!» Hvordan er forpleinin-
gen da? Trives dere her?»

Med grunnlagsforskerens saklighet 
innledet han en samtale om den teknis-
ke side av bajonettangrep. De hadde 
forferdelig mange geværer på seg. 

Selv gikk jeg til telefonen og ringte 

opp sentralbordet, som jeg ba om å gi 
direkte forbindelse med Mr. Fyffes. Ved 
sentralbordet visste ingen hvor den 
gamle gutt Fyffes befant seg for øyeblik-
ket. Det var endog tvil om hvorvidt noen 
hadde sett ham på en stund. Jeg ba dem 
om ikke å gi det opp, men lete videre 
efter ham, eftersom det dreiet seg om en 
viktig samtale. De fant ham ikke. Jeg sa 
med høy stemme, at da måtte jeg nok se 
efter selv, – hvorpå jeg la mikrofonen på.

Vi tok farvel med de væpnede styrker 
og gikk videre – mot neste bastion. Der 
talte Næss. Det var en ny, bevæpnet 
sperring med nye og fryktinngydende 
vaktposter. Næss tok ryggsekken sin av 
seg og holdt den frem:

«De har sikkert vin inne på 
NATO», hevdet Næss: «Vi går 
dit og låner en flaske. Hvor 
det fins amerikanere, fins det 
også sterk drikk.»

«Hva tar dere i garderobeavgift her 
da, gutter?» Han rakte dem sekken, smi-
lende, men med verdighet. Det slo meg i 
hvilken grad han faktisk lignet en høyere 

offiser i sivil.
Vaktene smilte lykkelige over at vi tal-

te så bramfritt og demokratisk til dem. 
Jeg understreket forbrødringen ved å 
ta av meg min sekk også. Stålporten ble 
åpnet under bajonettblink. Under stram 
og tillitsfull givakt slentret vi spenstig 
inn mellom dem. Sekkene satte vi fra oss 
på innsiden.

«Ta godt vare på dem!» fortsetter 
Næss: «Ingen vet hvem som vanker her!»

Vaktene smilte og rettet ryggen enda 
strammere. Det var mørke omkring oss, 
bortsett fra de steder som var opplyst 
av skarpe lyskastere. Vi gikk videre. 
Det var bare å følge veien, så kom vi til 
tredje og siste sperring. Den var mindre 
imponerende enn de tidligere. Det var 
min tur nå.

Helt på slump valgte jeg noe som jeg 
syntes måtte passe til situasjonen.

«Jeg beklager gutterrr, men jeg har 
glemt passersedlene. Dere kan få dem 
siden.»

Jeg smilte bredt, men belevent, for 
det tilfelles skyld at det ikke fantes slike 
ting som passersedler. I så fall kunne 
det med sedlene gå for en slags kollegial 
soldater-spøk. Det oppsto ingen proble-
mer. Vaktmennene var snille og åpnet 
høflig for oss. De hilste pent. Og det kan 
være på sin plass i denne sammenheng 
å føye til at man ikke kan beklage seg 
hos de unge medarbeidere innen NATO i 
Norge. Det var først hos hotellfagets folk 
vi møtte mistro og motstand.

Vi var nå like ved hovedbygningen, og 
det var mørkt og koselig. Vi kunne ha 
lagt et dusin bomber langs veggene, 
tent omhyggelig på luntene til dem, og 
derefter gått vår vei igjen. Men slikt 
tenkte vi ikke på. Isteden gikk vi til ho-
vedinngangen, åpnet døren og gikk inn 
i vestibylen. Der stod en portier for å ta 
imot uniformsfrakker og andre ting. Han 
var sivil. Han så på oss, og noe foregikk i 
ham. Han tenkte.

«Unnskyld,» sa han. «Hva i all verden 
gjør De her?»

«Vi bare er her», sa jeg. Men han smil-
te ikke igjen. Han så kjølig på oss. Det 
var ingen tvil om hva som hadde skjedd: 
vi var oppdaget og avsløret. Vi hadde 
forsert mengder av væpnede styrker og 
vaktposter, vi hadde overlistet et sindrig 
alarm- og vaktsystem, men nå sto vi her 
foran en uniformløs portier. Hva maskin-
pistoler og piggtrådsperringen ikke klar-
te, det formådde denne elendige sivilist 

fra hotellfagbransjen. Han hadde tenkt 
på egen hånd.

«Vi skulle bare ha en flaske vin,» sa 
professor Næss: «Vær så snill å hente 
øverstkommanderende på stedet! Kom-
mandanten. Il commandante!»

Mannen ble hentet, og det gikk virkelig 
hurtig. Som til et bajonettangrep kom il 
commandante stormende nedfor trappe-
ne. «Hvordan kom De inn her?» ropte han.

«Peder pedes,» svarte Næss: «Til fots.»

Jeg vet ikke hvem eller hva il comman-
dante var, men noe over sersjant var det 
helt sikkert. Uniformen var ruvende, og 
på ermet eller brystet bar han et vak-
kert merke som forestilte et vikingskip. 
Kanskje han var general eller noe sånt.

«Hvordan er De kommet inn?!» gjentok 
han, temmelig høylydt.

«Vi bare gikk inn,» svarte jeg. Men 
Næss avbrøt meg:

«Unnskyld,» sa han og rettet pekefin-
geren mot vikingskipet: «Det er mulig 
vi har gått feil. Vi skulle til NATO, men 
dette er kanskje marinen. Jeg mener 
selvfølgelig krigsmarinen, ikke handels-
flåten.»

«Jeg tror ikke de liker oss,» sa 
jeg. «Vi slipper aldri inn.» 
«Man kan hva man vil!» svarte 
Næss.

En stund ble de to herrer stående og 
betrakte hverandre. Det var et syn av 
stor verdighet: den militære makt over-
for den professorale myndighet.

«Mener de at De helt enkelt er gått 
inn gjennom portene?» sa generalen 
tvilende.

«Selvfølgelig!» svarte Næss.
«Hvordan skulle vi ellers ha kommet 

hit? Har De sett all den piggtråden der 
ute? For ikke engang å nevne maskinge-
værer og bajonetter.»

«Hva er Deres navn?» sa generalma-
joren.

«Arne Næss, professor i filosofi ved 
Universitetet i Oslo.»

Generalissimus vendte seg nå mot 
meg:

«Og Deres?»
«Jens Bjørneboe. Jeg skriver litt i avi-

sene sånn en gang imellom.»
Det skjedde en slags forvandling med 

il generalissimo. Han smilte, men smilet 
var skjevt og blekt.

«Og hvorfor er De kommet hit? Hva er 
meningen med dette her?»

«Vi medfører en atom-bombe,» sa jeg; 
«men den er ikke av den store typen, 
bare av den taktiske sorten. Det gjør 
ikke noe særlig vondt.»

Næss avbrøt meg på ny:
«ikke hør på ham!» sa han. «Han bare 

spøker. Vi er kommet for å få en flaske 
vin. Det er det hele.»

«Vin?» sa generalen. «Vin?»
«Ja», fortsatte Næss: «Vi har kjøpt ka-

viar, og så har vi ingen vin. Og det ville 
være synd på den deilige kaviaren, om 
den skulle bli spist uten vin. Synes ikke 
De også det, general?»

«Hvordan kan De tenke Dem at De kan 
få vin her? I NATOs hovedkvarter? Vin?»

«Vi kan selvfølgelig ta brennevin 
også,» sa Næss. «Men det syntes vi ville 
være så rent for meget. Og vodka har De 
vel ikke her? Vi kunne selvfølgelig even-
tuelt ta whisky, men i så fall ikke rug-, 
bare skotsk.»

Lenger kom vi ikke. Antagelig var det 
slått alarm, og resepsjonen ble fylt av 
væbnede styrker. Derefter ble vi satt på 
dør, geleidet av noen dusin mennesker 
med geværer og Herren vet hva i beltet. 

Noen minutter efterpå sto vi utenfor 
piggtråden, og samme natt inntok vi vår 
kaviar til en sterk og velsmakende kopp 
te. Vi drakk den forresten av glass, for at 
det skulle bli litt mer russisk.

Efterpå fanget Næss en levende mus 
med hendene, et syn som jeg aldri had-
de vært vitne til før. Og han gjorde det 
med en behendighet som bare kunne 
skyldes mange års trening i logisk empi-
risme og klatring i Himalaya. Men det er 
en annen historie.

Ovenstående er den fulle og hele sannhet 
om hvordan professor Arne Næss og jeg 
i fellesskap erobret NATO. Avstanden i en 
tid kan ha ført til at én og annen detalj er 
blitt glemt eller utelatt, men i store trekk 
var det nøyaktig slik vårt felttog foregikk. 
Med gru har jeg siden stundom tenkt på 
hva det kunne ført til, hvis erobrerne ikke 
hadde vært så fredeligsinnede og harm-
løse som vi begge er. En enslig og innbitt 
anarcho-syndikalist kunne ha sådd en 
hel bukett av bomber midt i blomsterbe-
dene, eller for den saks skyld hvor som 
helst. Og den første offiser som gikk for 
å plukke sin morgentulipan, ville ha kom-
met til å røre ved utløseren.

Det skulle ha blitt en fin historie for 
pressen!

Da professor Arne Næss og jeg 
erobret NATO på Kolsås

Hvor er det blitt av massene 
på Maidan-plassen i Kiev, 
på Tahrir i Kairo og rundt 
Occupy Wall Street i 
USA? Er de revolusjonære 
oppløpenes tid over?

Etter år med demonstrasjoner i Ukraina, 
Egypt, Hellas og i New York er det klart at 
det etterrevolusjonære momentet er blitt 
viktigere enn folkelige oppstander på bak-
ken. Noe å lære?

Nå er bare minnene igjen etter bølgene 
av folk på Tahrir i Kairo og på Maidan i 
Kiev. Occupy Wall Street er et fjernt min-
ne. Folk marsjerer av og til på Syntag-
ma-plassen i Athen, men det spiller ingen 
rolle lenger. Det etterrevolusjonære mo-
ment – den kjølige ettertankens tid – er 
kommet. Beslutningene tas andre steder.

Igjen ser vi: Det viktigste skjer når de-
monstrantene er gått hjem.

Shaimaas tragedie. For noen måneder 
siden ble en fredelig kvinnelig protes-
tant, Shaimaa El-Sabagh, skutt i ryggen 
på Tahrir-plassen. Hun skulle legge ned 
en krans på minnesmerket til minne om 
oppstanden som veltet Mubarak-regimet 
for fire år siden. Bildet i internasjonale 
medier viste venner som omfavner hen-
nes blodige kropp. Shaimaa døde senere 
på sykehuset.

Shaimaa El-Sabagh er symbolet på til-
standen i Egypt nå. Hun ville bare demon-
strere fredelig. I Egypt er dagens regime 
om mulig enda mer repressivt enn under 
Hosni Mubarak. Det regimetro rettsap-
paratet frikjenner den ene etter den an-
dre fra Mubaraks tid, inklusive ekspresi-
denten selv nylig. Mohammed Morsi ble 
dømt først til 20 års fengsel, så til døden. 
Hans skjebne er uviss.

Massedemonstrasjonene er historie. 
Folket har gjort sitt. Folket kan gå hjem. 
Bare sikkerhetspolitiet er igjen. Vi må 
spørre:

Skal det alltid gå slik med folkelige opp-
stander?

Spiser revolusjoner alltid sine barn?
Vil folket i beste fall spille igangsetten-

de roller for revolusjoner, før de henvises 
til å bli bifallskulisser?

Alt ved det gamle. Ekspresident Hosni 
Mubarak sa alltid: Gir du det muslimske 
brorskapet lillefingeren, tar disse funda-
mentalistene hele hånden.

Det var nøyaktig det brorskapspresi-

dent Mohammad Morsi prøvde på. Som 
ventet. Men plutselig mistet han den fol-
kelige støtten. For opprør mot Mubarak 
var nå én ting – islamisering av Egypt noe 
helt annet. Det ville ikke folket ha. Se, det 
fikk Morsi fordi han ikke forsto sitt publi-
kum. Men Mubarak fikk rett.

Militæret grep inn. Som franskmennene 
sier det: Desto flere endringer, desto mer 
blir alt ved det gamle.

Følelsespolitikk. I Kiev kunne du lenge 
gå blant restene etter demonstrasjonene 
på Maidan. Ennå mens røyken drev over 
valplassen kom bildene av de drepte opp, 
omkring 100 i tallet. Vi leser at omkring 
100  000 mennesker deltok i demonstra-
sjonene for bare noen korte måneder si-
den.

De 100 som ble drept – av hvem? Det er 
ennå et stridsspørsmål.

I en eim av fakta, hallusinasjoner, ro-
mantisk ønsketenkning og propaganda – 
men også mot – vil historien om Maidan 
gå inn i ukrainsk revolusjonær folklore. 
Slik vokser nasjoner frem. Maidan er blitt 
Ukrainas Bastillen, eller Bunker Hill i USA. 

For kort tid siden var Maidan åstedet 
for høyreekstreme demonstrasjoner mot 
alle forsøk på å føderalisere Ukrainas øst-
lige provinser for å gi russerne lokale ret-
tigheter. Menneskeliv gikk tapt. Men tiden 
for den slags synes over. Det ble en blek 
etterklang.

Spiser revolusjoner alltid sine 
barn?

Massenes tid forbi. Slik eufori er fånyttes. 
Tiden for folkelige revolusjoner synes å 
være omme, eller i alle fall tvunget på de-
fensiven. Må vi innse at «people power» 
– massenes inngripen i politikken, sym-
boler, sanger og bannere – nesten alltid 
er noe forbigående? Er demonstrasjoner 
sterkt overvurderte som redskaper for 
historisk endring? Hvis ja, er det mange 
som synes det er trist.

Tiden er likevel inne til å skrelle vekk all 
romantikk og se kritisk på folkelige opp-
stander av denne typen. Er det noe den 
arabiske våren har vist, så er det nettopp 
massenes begrensning. Krisen i Hellas 
likeså. Folket kan være akklamatoriske 
fanebærere, resonansbunner, ja, igangset-
tere. En stund. Men sjeldnere avgjørende 
beslutningsfattere. Det er mange eksem-
pler på dét. La oss se litt på dem.

Orangerevolusjonens tvetydighet. For ti år 
siden opplevde Ukraina Oransjerevolu-
sjonen i samme by. Den førte ikke til bed-
re lederskap. Tvert om. Landet fikk et om 
mulig enda mer korrupt regime enn før. I 
dag ser vi liten bedring.

Og masseoppløp kan like gjerne skape 
politisk vakuum og kaos: Libya etter Gad-

daffi er paradeeksemplet. Et land i total 
oppløsning. En klassisk havarert stat som 
følge av forfeilet vestlig bombing.

Det store paradokset er at vi nå ser en 
lengsel tilbake til diktaturene. De ga i alle 
fall stabilitet. Hvem kunne gjette at Vesten 
i det hele tatt kunne nære en slik tanke?

Når vi ser hva borgerkrigen i Syria har 
ført til av lidelser – det tales om mer enn 
200  000 ofre – blir ikke Assads diktatur 
tross alt å foretrekke? Dette er spørsmå-
let som nå stilles, senest etter Russlands 
bombing av Assads fiender, hvem de nå 
enn var.

I Egypt finner vi det samme: Lengselen 
tilbake til diktaturet. Stabilitet. At det er 
så lite motstand mot det brutale diktatu-
ret i Beijing, beror på den samme frykt 
for uorden. Lengselen er sterk etter varig 
stabilitet.

Vi kan i beste fall snakke om massede-
monstrasjoner som en igangsettende og 
opinionsskapende faktor. Ikke avgjøren-
de.

Beslutningene ble tatt hos de gamle eli-
ter. Ofte i de røykfylte rom.

De Gaulle slo tilbake. Ta Paris i mai 1968. 
Studentdemonstrasjonene førte ikke til 
mye annet enn enkelte reformer i det 
stivbente franske universitetssystemet. 
President de Gaulle vant en knusende sei-
er ved valget han skrev ut i juni det året. 
Unge revolusjonære glemte borgerska-
pets ikke så diskrete sjarm hvis det uro-
es i utrengsmål. Marx kunne en del om 
motoffensiver fra høyre. Les hans essay 
Den 18. Brumaire.

Masser trenger ikke være «progressi-
ve». De kan fort bli brutale og repressive 
– og reaksjonære. Tenk bare på Teheran i 
1979, som la grunnen for det teokratiske 
kleptokratiet i Iran. Khomeni sto for en 
revolusjon den marxissante venstresiden 
i Europa ikke skjønte noe av – før alle libe-
rale krefter i landet var kastet ut og ima-
mene satt der sjahen satt før.

Max Weber talte alltid om at karisma-
tisk politikk måtte rutiniseres. I ameri-
kansk politikk snakket en lenge om «de 
røykfylte rommene». Det var der – på 
bakrommene – de egentlige beslutninger 
ble tatt, ikke i de følelsesladede masse-
opptrinnene der ute. De var bare bifall og 
kulisser. Følelsesutløp.

I Egypt og i Ukraina er vi der nå – har 
vært der lenge. Og i Hellas, med noen få 
modifikasjoner.

Og igjen: Hva ble det av Occupy Wall 
Street?

Feberen i massemønstringene. «Masse-
sjelen» kalte den franske sosialpsykolo-
gen Gustav le Bon massenes ustadighet 
og lettlurthet. På 1890-tallet skrev han 
om «l’êre des foules», massenes tidsalder. 
Der ga han den følelsesmessige bakgrun-
nen for sivilisasjonskrisen rundt antimo-
dernisme og kollektiv antirasjonalitet, 

som forberedte det åndelige klimaet for 
den europeiske fascismen i tiårene etter. 
Gustave le Bon beskrev denne følelsen 
av å være med på noe historisk, være 
historiens subjekt, så å si. Sammen med 
de talløse. En del av noe større. Massene 
var så lettlurte, skrev le Bon, og foregrep 
Lenin: De lot seg så lett bevege av en fø-
rers enkle symboler, enten føreren kom 
fra høyre eller venstre. Le Bon så ting 
klart. Dessverre, vil mange si. Lenin satte 
inn de heltidsrevolusjonære som svar på 
massenes uforutsigbarhet. 

Louis Napoleon så det samme i 1851, 
da han bygget opp sitt «plebiscitære» 
(folkevalgte) diktatur på parsellbøndenes 
angst, og lot dem stemme ham inn ved 
urnene. Napoleon III ble en «terrible sim-
plificateur», en grusom forenkler. Han var 
mesteren som behandlet massene som 
voks. Forenkleren som destillerte inn-
trykkene i det innfløkte samfunnet ned til 
enkle marsjordrer for en ny type diktator, 
den folkebaserte tribun med røtter tilba-
ke til Roma. Endepunktet for denne type 
folkelig diktatur ble først Mussolini, så 
Hitler. I Latin-Amerika gir Juan Perón en 
opplysende parallell.

På den andre siden: Nettopp fordi mas-
sene er så lettbevegelige, er de også så 
farlige for makthaverne. Det er derfor Vla-
dimir Putin i dag legger så mye arbeid i å 
hindre at urolige masser kan smitte over 
på riket hans. Det er derfor Russland nå 
mer og mer trer frem som en autoritær 
politistat. Derfor også ble Boris Nemtsov 
skutt i vår. 

Putin er redd folkeforførere med mo-
biltelefon. Nettopp fordi mobiltelefonen 
så lett kan mobilisere massene og spre 
overgrep til en hel verden, er de farligere 
enn før. Det har Putin fått merke selv. Mo-
biltelefonen var også med da de buddhis-
tiske munkene i Burma mobiliserte mot 
militærjuntaen der. Og da massene bølget 
over Tahrir.

Vi trenger å bli minnet om at demokra-
tisering og regimeendring må legitimeres, 
og at det bare kan skje i valg. Det tar tid 
,og er ikke så gloriøst.

Demokratisering uten masser. Det er man-

ge eksempler på at demokratiet har kom-
met uten at massene var med direkte. 
Spania fra 1975 er et godt eksempel: en 
forhandlet overgang på elitenivå igang-
satt av Adolfo Suárez, som Francos folk 
stolte på fordi han i sin ungdom hadde 
tjenestegjort i Falangen.

Et annet eksempel: I 1989 – før folket 
revolterte i Berlin og Praha – satt lederne 
for den polske opposisjonen seg ned ved 
et bord med sine tidligere undertrykkere, 
og forhandlet seg ut av kommunismen. 
Det gjorde de ved å lette ydmykelsen for 
kommunistpartiet. Et visst antall plasser 
ble forbeholdt kommunistpartiet for å 
hindre den totale fornedrelsen.

Er det noe den arabiske våren 
har vist, så er det nettopp 
massenes begrensning.

På den andre siden: Uten de massive 
demonstrasjonene i Leipzig og Berlin 
høsten 1989 («Wir sind das Volk!»), er 
det ikke sikkert at oppløsingen av DDR 
ville ha kommet så fort og smertefritt. 
Demonstrasjonene var nærmest symfo-
niske. DDRs Volksarmee og de mange mi-
litsgruppene ved arbeidsplassene kunne 
nok ha skutt – de sto i sidegatene. Men 
det ville bare ha utsatt omveltningene.

Avmakt. Her har Hannah Arendt sett noe 
viktig: Makt er ikke det samme som vold. 
Vold er et uttrykk for avmakt. Maktesløs-
het. Det var et uttrykk for maktesløshet 
da sikkerhetspolitiet startet med å skyte 
på demonstrantene på Maidan-plassen.

Makt er når folket handler sammen, 
som i sluttfasen for DDR. Makt vokser 
ikke ut av geværløpet, som Mao sa. Gevæ-
rer skaper bare vold.

Noe av den samme mekanikken gjaldt 
Fløyelsrevolusjonen i Praha samme høst, 
den som tok Vaclav Havel fra dissident-
status til Hradcany-slottet på noen uker. 
Der var folkelige demonstrasjoner vikti-
ge. Folket som sammen skapte makt. Og 
politiet skjønte at vold var nytteløst.

Nok et moteksempel her. Lille julaften 

1989 i Bucuresti var folket avgjørende. 
Da møtte titusener opp foran Nicolae Ce-
auscsu på balkongen i presidentpalasset 
og skrek ham ut av makten. Diktatoren 
trodde han kunne kalle massene inn og 
forme dem i sitt bilde, som han alltid had-
de gjort.

Historiens uendelige plastisitet, vil jeg 
kalle det: dette fantastiske øyeblikket den 
juledagen da en enslig sjel eller to roper 
ut sin forakt for tyrannen – og han står 
der og skjønner ingenting før han blir 
fløyet bort og konfrontert med en ren 
skuebrødprosess dagen etter. Og deretter 
ugloriøst skutt sammen med kona. Da var 
folket med, det vil si mot status quo. Elite-
nes sirkulasjon.

Oppbyggingen i Ukraina. Igjen ser vi at 
det som kommer etter revolusjonen – 
det postrevolusjonære momentet – ofte 
er mye viktigere enn selve revolusjonen. 
Ukraina er der nå. De slipskledde menns 
tid har kommet.

I Harpers Magazine kunne nylig GU-
Lag-historikeren Anne Appelbaum fortel-
le om scenene i Intercontinental-hotellet 
i Kiev etter at oppstanden hadde stilnet. 
Der var de samlet, de etterrevolusjonæ-
re. Hun kunne rapportere om en tidligere 
økonomiminister fra Georgia som talte 
varmt om at korrupsjonen bare kunne 
stanses gjennom å gi fengselsstraff.

En slovak fortalte henne og de langt fra 
revolusjonære ukrainerne på hotellet at 
de måtte forberede seg på reelle reformer 
som ville gjøre dem upopulære. Hva for 
lover trenger vi nå? var reaksjonen fra 
ukrainerne.

Det som gjør situasjonen i Ukraina så 
uklar nå, sammenliknet med andre over-
gangsprosesser i nyere tid, er at landet er 
under militært angrep. 8000 er drept, le-
ser vi. Dette er Anne Appelbaums poeng: 
Å kritisere hjemlige myndigheter i Kiev 
nå, kan bli oppfattet som landsforræderi, 
eller for farlig i denne situasjonen. Det-
te kan hindre det nødvendige ordskiftet 
og kampen mot korrupsjonen, av redsel 
for å svekke fronten hjemme. Her repre-
senterer Ukraina et spesialtilfelle. Folket 
på Maidan hadde et minimumsprogram: 
bort med korrupsjonen og deregulering 
av en vanstyrt økonomi for å hindre at 
fremtidige presidenter stjeler som før. 
Om ikke deres revolusjon blir skutt i senk 
av russerne, kan ukrainerne for første 
gang siden 1991 ende opp med et styre 
som gir dem håp om noe bedre.

Massene har hatt sin tid. Dét momentet 
er nå over. Nå er det tid for de slipskledde 
menn. Krisen i Hellas har igjen vist det-
te, selv om Syriza-folket ikke hadde slips. 
Slik er historien, og slik må den være. Uro-
mantisk.

Hagtvet er forfatter og professor i statsvitenskap 
ved UiO. bernt.hagtvedt@stv.uio.no

Ettertanke etter massenes tid

Tahrir-plassen, Kairo, 2011. FOTO: AFP / MIGUEL MEDINA

REVOLUSJON
BERNT HAGTVEDT
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KLIMAKRISE/FILMFESTIVAL

Vi mennesker har en farlig 
tendens til at reducere 
naturen til det vi ønsker den 
skal være – fuglesang, store 
træer, fascinerende dyr og 
egen rekreation. Den kritiske 
filmfestival CPH DOX 
byder på en økofilosofisk 
modvægt.

AV ALEXANDER CARNERA, KØBENHAVN

Filmen Anthropocene (regi: Steve Brads-
haw) havde verdenspræmiere under 
filmfestivalen CPH DOX, og fortæller his-
torien om hvordan vi mennesker har på-
virket jordkloden med dramatiske følger. 
Det særlige er at vi med ordet antropocæn 
navngiver en periode som vi lever i nu. 
Det antropocæne er ikke kun et geologisk 
begreb, men en stærk tværfaglig tese om 
en flerdimensionel indflydelse på planet 
og menneskeliv hvor menneskelige ind-
greb ændrer på biodiversitet, temperatu-
rer, arternes uddøen og livsformer. Især 
den industrielle acceleration af produkti-
on og forbrug fra 1950’erne og frem har 
skabt de kolossale ændringer i jordens 
klimatiske forhold og geofysiske struk-
turer. Som én af filmens hovedpersoner 
udtaler, har vi i cirka 50 år opført os som 
begejstrede børn der opfinder nye ting og 
dermed forføres af alt det nye der er mu-
ligt at gøre og forbruge. Den antropocæ-
ne tid er tiden for den voksne, tiden til 
at stoppe op og tage ansvar. For filmens 
eksperter kan tesen om det antropocæne 
være med til at udfordre vores opdelte 
kassetænkning der understøtter adskillel-
sen mellem den enkelte og omverdenen. 
Det kan være med til at gøre os bevidste 
om det fællesskab, som vi allerede lever i. 
At se på os selv som nogle der lever dybt 
afhængig af omgivelser og derfor også får 
lyst til at leve mere ansvarligt. At vi finder 
ud af at det vi beskytter, er noget der er 
vigtigt. I stedet for at kategorisere noget 
som natur eller kultur, opfordrer tesen 
om det antropocæne os til at se verden 
som et kontinuum der består af materi-
aler, hvoraf nogle af dem er mere forar-
bejdet end andre. Ipad-en er et stykke 
natur, men i en kraftigt forarbejdet form 
af os mennesker. Dette er ikke holisme el-
ler New Age, for vi skal ikke tage hensyn 
til verden, fordi den er smuk, harmonisk 
eller sammenhængende. Det handler om 
at tage ansvar for den verden, man er en 
del af, fordi vi har svært ved at overskue 
og forstå vores plads i naturen i al dens 
kompleksitet. Det bliver også et spørgs-
mål om, hvordan verden påvirker os. 
Hvordan verden samtidig sætter nogle 
begrænsninger for de måder, vi agerer på. 
Vi agerer ikke bare i et tomrum, hvor vi 
skaber eller konstruerer verden. Vi er på 
samme måde sat i nogle materielle omgi-
velser, der påvirker os på alle mulige for-
skellige måder, som vi ikke har overblik 

over. Eksempelvis har den kost vi indta-
ger, en afgørende indflydelse på vores hu-
mør og følelser.

Et skridt tilbage – et skridt frem? Den is-
landske kunstner Olafur Eliasson havde 
sat den nye stjerne på den internationa-
le kritikerhimmel, øko-filosoffen Timot-
hy Morton, i stævne i demokratiteltet. 
Spørgsmålet var hvad kunsten kan tilby-
de når det handler om store spørgsmål 
såsom klimakrisen. Afsættet var Elias-
sons udstilling af 100 tons is på Rådhus-
pladsen i København i oktober 2014, som 
nu har intaget Place de la République i 
Paris i forbindelse med klimatopmødet i 
december 2015. «Vi har masser af viden 
om klimakrisen, men afstanden mellem 
viden og handling er enorm,» sagde Eli-
asson. «Jeg har villet gøre noget abstrakt 
helt konkret, noget som giver os en krops-
lig viden. Når folk rørte ved isklumpen og 
mærkede kulden og hvordan den smelter, 
fik de noget at vide som de godt vidste, 
men som de alligevel ikke vidste på den 
måde.»

Vi har i cirka 50 år opført os 
som begejstrede børn der 
opfinder nye ting og dermed 
forføres af alt det nye der er 
muligt at gøre og forbruge.

Vejen fra viden til handling blev et 
centralt omdrejningspunkt for samtalen. 
Det politiske system ser sig selv som 
sundt, og som mennesker er vi kommet 
i mål med vores behov og begær; det 
skal blot trimmes med skattelettelser og 
grøn motivation, så løser vi problemerne. 
Problemet er at klimakrisen langt fra blot 
er et teknisk eller økonomisk spørgsmål. 
Udfordringen består i at nå derhen hvor 
vores politikere, eller hvor vi som sam-
fund, kan træffe nogle radikalt anderledes 
beslutninger. De fleste vil bare i gang med 
at træffe beslutningerne, for de har set ly-
set.

Morton, derimod, siger at det er helt 
nødvendigt at træde et skridt tilbage; de 
hurtige beslutninger strander på særin-
teresser fra makro- til mikroplan. Og uden 
evnen til at træffe radikale kollektive be-
slutninger er det ligegyldigt om vi har tek-
nologien til at redde os; vi bygger stadig 
gigantiske jernminer i Kina, som vist i 
filmen Behemoth, med katastrofale følger 
for menneskeliv og klima, og vi har intet 
sprog eller en følsomhed for de uoprette-
lige skader vi gør, og som vi i sidste gør 
på os selv. Det handler ikke om at styrte 
hen til løsningen, men om at åbne for en 
ny form for politik, samvær og samtale 
– en ny horisont – hvor det ikke kun er 
det grådige og materialistiske i mennes-
ket, der kan tiltales som en realitet og 
tilskyndes fordi det er kontrollerbart. At 
komme derhen hvor et andet liv er mu-
ligt, ikke som et tab, men en mulig rigere 
verden, fordrer en åben og anden bevidst- 
hed hvor vi kan nå hinanden på nye må-
der. I Mortons udvidede fornuft må natu-
ren rumme alt, den må være en totalitet 
af alle forbindelser, og alt muligt liv og 
plastik og teknologi er en del af dette livs 

stoflige supplementer, en forlængelse af 
både krop og æstetisk begær. Økologi 
er langt fra kun et teknisk spørgsmål om 
reduktion af forurening. Ikke alene har 
moderne økonomiske strukturer, ifølge 
Morton, haft en drastisk indvirkning på 
miljøet. Men de har haft en ligeså ødelæg-
gende indvirkning på selve tænkningen, 
som han skriver. I sin bog Den økologiske 
tanke siger Morton: «Økologi er lig med 
levet liv, minus Natur, plus bevidsthed.» 
Og bevidsthed er netop bevidstheden om 
dette flimmer, om mørket i lyset. Naturen 
er en sær, flimrende mængde af interage-
rende og sammenflydende lys eller stof-
lighed som han kalder the mesh (matrix-
net). Naturen er det sære, fremmede i alle 

levende væsner og udenfor dem, og den 
interaktion eller forbundethed som eksis-
terer mellem alle ting, bevidste, organiske 
og mineralske. Kunst og kritisk tænkning 
kan, ifølge Morton, skabe en «upgraded 
version of doing» og «to upgrade objects», 
som Olafurs fysiske-sanselige kunst er et 
eksempel på.

Vi er nødt til, sagde Morton, at gøre op 
med det vestlige menneskets alt for skar-
pe adskillelse mellem tanke og handling, 
og vende tilbage til den kontemplative 
bevægelse i tanken som den største form 
for praksis. Morton, der lyder som en 
blanding af en mediterende zenbuddhist 
og en fænomenolog på syre, har denne 
for en akademiker usædvanlige evne til 

at tale præcist om en porøs, bevægelig 
og relationel virkelighed som vi selv er 
en del af. Problemet er at den utålmodige 
politiske og økonomiske horisont opret-
holder en statisk og romantisk forestilling 
om naturen der passer alt for godt til na-
turen som et forbrug.

Naturromantik og kynisme. Filmen Notes 
from the Anthropocene (regi: Terra Long) 
viser tydeligt dette. Fra dinosaurens alt-
dominerende art og uddøen til genop-
standelse som plastikfigurer og museale 
klenodier, ligner filmen en lang historie 
om naturromantik som moderne forbrug. 
Er vi i dag blevet fanget af egne behageli-
ge billeder af den uberørte og oprindelige 

natur? Med dyrkelsen af de forførende og 
behagelige billeder opstår en farlig ten-
dens til at placere naturen et sted hvor 
vi ønsker den skal være, som fuglesang, 
store træer, bjerge eller fascinerende dyr. 
I stedet for at skabe noget nyt for tanken 
og sansningen, bliver naturen en slags 
selvbekræftelse af den urørte eller uredi-
gerede natur eller forrådskammer for re-
kreation. Vi vil hellere miste den egentlige 
natur end vores forestilling om naturen 
som et bestemt sted. Med Mortons ord: 
«At miste en fantasi er mere smertefuldt 
end at miste virkeligheden.» Vi må erken-
de at vi er æstetiske væsner drevet af be-
gær. Spørgsmålet er hvordan vi kan aflæ-
re os selv og komme til at nyde og begære 
på andre måder end dem som vi er vant 
til. Eksempelvis køre med el-biler der ikke 
lugter af lækker diesel. Eller spise kuns-
tig kød fremfor at tale for et fuldkomment 
afkald. Skype i stedet for blot at rekreere 
sig i naturen. Det er intet galt i en stærk 
sanselig relation til naturen. Faren opstår 
i naturdyrkelsens kyniske distance hvor 
man blot finder det man søger. Man en-
der med et forstenet naturbegreb der 
ikke bærer noget «handle-etisk» impera-
tiv med sig. Omvendt kan man spørge om 
en mere artificiel måde at nyde på ikke 
skaber risiko for en ny ideologi – et ba-
nalt forbrug, hvor tingene og sansningen 
ikke virker som sansestød, der vækker 
os til live og får os til at gøre noget andet 
– men blot som mere junk. Hvornår kan vi 
sige at naturbillederne har en ændrende 
skabende kraft, og hvornår bekræfter de 
blot det som vi ønsker dem til at være? 
Kunstens opgave er at genrejse en ny etik 
for sansningen der ikke ender i romantisk 
passiv selvdyrkelse.

 Se www.nytid.no for visning av filmer.
 

Carnera er essayist. ac.mpp@cbs.dk.

Ud med naturromantiken!

Jorden kaller 
KUNST

I den geologiske epoken 
antropocen er menneskets 
fingeravtrykk så inngripende 
at Jorden betraktes som et 
menneskeskapt produkt. Det 
bryter ned det som måtte 
være igjen av skillet mellom 
natur og kultur.

AV SIMEN JOACHIM HELSVIG

Sensommeren 2014 sto jeg i Oslos fuk-
tigste kjeller og betraktet et merkelig 
landskap av gresskledte tuer. Kjelleren 
var det lille galleriet NoPlace, og land-

skapet var kunstneren Per Kristian Ny-
gårds voldsomme installasjon Not Red 
But Green. Kunstneren hadde bygget et 
fundament bestående av kuppelformede 
konstruksjoner, lempet tonnevis med 
jord over, og latt gresset spire mens gal-
leriet hadde sommerstengt. Galleristens 
oppgave var, foruten å ønske publikum 
velkommen, å vanne kunstverket flere 
ganger daglig – derav den lumre atmo-
sfæren. Naturen kom kunsten til hjelp; 
de gresskledde tuene hadde optimale 
vekstforhold i den varmeste norske som-
meren på 100 år. Men det var temperatu-
rer som skyldtes menneskeskapte klima-
endringer.

En menneskeskapt klode. Slike veksel-
virkninger mellom natur og kultur har 
vært et gjennomgående tema i kunst-
historien. Man ser det for eksempel hos 
symbolistene, som på slutten av 1800-tal-
let malte og diktet frem korrespondan-
ser mellom indre sjelsliv og ytre land-
skap. Med de siste årenes utbredelse av 
hypotesen om at vi befinner oss i den 
menneskeskapte geologiske epoken an-

tropocen, har disse strømningene fått ny 
aktualitet. Kort fortalt innebærer teorien 
at menneskets virksomhet har vært så 
inngripende at Jorden nå kan sies å være 
et menneskeskapt produkt. Det er syn-
lig i jordens topografi, men endringene 
skjer også på mikroskopisk plan, for kar-
bonutslipp forandrer kjemien i atmosfæ-
ren hurtigere enn noensinne i planetens 
historie. Hvis den holistiske ideen om 
Gaia var en drøm om menneskets plass 
i et helhetlig økosystem, markerer an-
tropocen denne drømmens overgang til 
marerittet – alt henger fortsatt sammen 
med alt, men mennesket har satt sitt fin-
geravtrykk på hver minste detalj. Neste 
år skal The International Commission on 
Stratigraphy, organet som er ansvarlig 
for den geologiske tidsskalaen, avgjøre 
hvorvidt overgangen til antropocen skal 
ratifiseres. Hvis de gjør det, vil vår nå-
værende epoke holocen, som begynner 
med oppvarmingen av planeten etter 
den siste istiden, være tilbakelagt etter 
skarve 11 500  år. Epoken før den igjen, 
pleistocen, varte til sammenlikning i 2588 
millioner år.

Å forme landet. Den norske geologen 
Henrik Svensen har skrevet: «Antropocen 
bryter ned den frynsete dikotomien mel-
lom kultur og natur, mellom det naturlige 
og det menneskeskapte. Mennesket er en 
naturkraft som påvirker både biosfæren 
og jordskorpen, havet og atmosfæren. Vi 
kan ikke unnslippe dette faktumet.» Med 
denne gryende erkjennelsen kan vi kan-
skje også betrakte den historiske land-
skapskunsten, der motsetningene mel-
lom kultur og natur alltid har vært uklare, 
med et nytt blikk.

I mange århundrer var det kristendom-
men som utgjorde den paradigmatiske 
forståelsesrammen for naturen og land-
skapet. Middelaldermennesket levde i en 
verden der hver minste detalj var betyd-
ningsfull, der Gud manifesterte seg i alle 
ting, og der alle naturens fremtredelser 
vitnet om en opphøyet tingenes orden. 
Med fremveksten av det såkalte uavhen-
gige landskapsmaleriet, altså landskap 
som ikke utgjorde bakgrunn for et religi-
øst tema, forandrer dette seg. Et av de tid-
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Kritikk

Alain Finkielkraut: 
La seule exactitude 
Éditions Stock, 2015

Alain Finkielkraut advarer 
mot å gå til historien for å 
lære – og mener tiden vi 
lever i kan bare forstås i kraft 
av seg selv.

ET VARSKO

PAAL FRISVOLD

Frankrike rakner. Samfunnet er brutt 
sammen. Vårt land er ugjenkjennelig. 
Hovedbudskapet til den ytre franske høy-
residens intellektuelle er klart, og det er 
islam og dens tilhengere som har skylden 
– kombinert med en totalt maktesløs stat, 
svekket av den demokratiske rettsstatens 
anerkjennelse av menneskerettigheter og 
markedsøkonomi. Virkelighetsformidlin-
gen gjøres på beste franske vis – fengende 
litterært fremstilt i Michel Houellebecqs 
Underkastelse, Éric Zemmours Det fran-
ske selvmord, og nå i Alain Finkielkrauts 
La seule exactitude – «Det eneste presise». 
Forduftet er tankene om integrasjon og 
assimilering.

Gjentar seg ikke. Tenk deg om Stein 
Mehren, Karl Ove Knausgård og Jon Fos-
se skulle vie sine forfatterkarrierer til å 
støtte til Siv Jensen og Per Sandberg – og 
samtidig blånekte for det. Nettopp der 
står debatten i Frankrike. Hvor kompli-
sert og intellektuelt kan man fremstille 
krisen i det franske – og europeiske – sam-
funnet, uten å gi politisk støtte til Marine 
Le Pens Nasjonal Front? Og, som i Fink-
ielkrauts bok, uten å henvise til fortidens 
fascistiske erfaringer? «Vi opplever ingen 
repetisjon av 30-åres Europa,» skriver Fin-
kielkraut. Nei – vi lever i dag, er budska-

pet – i den eksakte 
tiden. Det er denne 
vi må forstå og syn-
kronisere oss med, 
mener forfatteren.

Vi må bort fra de 
utdaterte, dogma-
tiske forståelsene 
som vi klynger oss 
til, som «å lære his-
torien for å forstå 
nåtiden og frem-
tiden», eller «å se 

bakover for å stake ut kursen fremover». 
For dette bringer oss helt galt av sted, 
hevder forfatteren. Han viser hvordan 
gårsdagens respekt for samfunnets insti-
tusjoner har gjort ham selv – en intellek-
tuell polsk jøde – til den religionsnøytrale 
franske republikkens fanebærer. Nå er 
imidlertid verdiene og institusjonene av-
skaffet, mener han. Dekonstruert, som 
Finkelkrauts forfatterkollega Eric Zem-
mour sier. Og også Finkielkraut roper et 
rungende varsko.

Grenen vi sitter på. Etter å ha lest La seule 
exactitude sitter jeg igjen med noe av den 
samme følelsen som etter å ha lest Asle 
Tojes Jernburet. Bøkene løfter frem alle 
samfunnets verste utviklingstrekk, sum-
merer dem opp i en dommedagsprofeti – 
og gir oss alle skylden for tilstanden. Det 
smerter. Analysene er veldokumenterte, 
og argumentene gode. I La seule exactitude 
viser Finkielkraut gjennom 300 sider hvor-
dan alt er i ferd med å gå til helvete. Og 
enda verre: Vi står selv på oppløpssiden 
og heier på vår egen undergang, fordi vi 
med «godhetens» naivitet har etablert et 
rettsapparat og samfunnsstrukturer på 
demokratiske prinsipper som ikke bare til-
later, men fremskynder vår tilintetgjørelse.

En bauta. Alain Finkielkraut er ingen nybe-
gynner. I 30 år har han ledet landets frem-
ste kulturprogram på radio, og utgitt så 
mange bøker og artikler at Wikipedia har 
mistet oversikten. Første gang han lot det 

gjøre skikkelig vondt for leseren var i 1987, 
da han utga La defaite de la pensée – «Tan-
kens nederlag». Hans tese, som går som en 
rød tråd gjennom alle forfatterens verker, 
er at demokrati og ytringsfrihet har sine 
klare begrensinger. Og det er her hans kri-
tikere hevder at han renvasker venstresi-
dens (Houellebecqs, Zemmours) overgang 
til ytre høyre – gjennom «avskaffelsen» av 
den reelle verden: «Vi har viet oss til å kjem-
pe en kontinuerlig kamp på to fronter: mot 
den reelle verdens antirasistiske frafall – og 
samtidig mot utlevelsen av simple rasistiske 
holdninger. I godhetens og rettferdighetens 
navn har vi redusert våre evner til å stå opp 
for egne verdier.» Finkielkraut tar tak i den 
langhårede sekstiåtter-venstreluggen og 
drar den ned i den skitne høyregjørmen. 
Au! bør vi høre. Men det vondeste er å se på 
fraværet av smerte hos dem han kritiserer. 
For leserne er mange, og oppmerksomhe-
ten stor: Finkielkraut får sitte i skuddlinjen 
på statskanalen selveste lørdagskvelden, 
der han i en drøy time presisjonsbombar-
deres av Frankrikes fremste revolverjour-
nalister. Tenk så moro det hadde vært om 
noe liknende skjedde i Norge!

Hva kan vi vente oss av 
dagens og fremtidige 
generasjoner når deres 
moral og samfunnsforståelse 
er eksklusivt dannet av 
underholdning?

Verden vil bedras. La seule exactitude er 
en form for politisk dagbok fra de tre sis-
te, dramatiske årene (2013–2015). Hver 
eneste hendelse av politisk og samfunns-
messig karakter besøkes, belyses og be-
dømmes – selv Melodi Grand Prix får pas-
set påskrevet når vinneren beskrives som 
en vinner over forskjeller, ikke på tross av 
forskjeller. Og hvem er egentlig Charlie? 
Spørsmålet vies naturlig nok stor opp-
merksomhet – i likhet med vår hyllest av 
Mandela etter hans død, som blendet vår 
evne til å gjennomskue landets korrum-
perte ledere. Også tilfellet med den ut-
viste lille sigøynerpiken, som den franske 
presidenten under en pressekonferanse 

ble tvunget til å invitere tilbake, er blant 
stjerneeksemplene på populistiske folke-
krav som holder virkelighetens ganske 
brutale fakta skjult under teppet. Joda, 
verden vil bedras – og blir det.

Tidens tegn. Som Finkielkraut selv påpe-
ker: Hva kan vi vente oss av dagens og 
fremtidige generasjoner når deres mo-
ral og samfunnsforståelse er eksklusivt 
dannet av underholdning? De har skilte 
foreldre (vondt), prinsippløs og dårlig 
skoleundervisning (også vondt), tomme 
kirker overtatt av moskeer (vondt igjen). 
Hadde Finkielkrauts polske foreldre flyk-
tet helt hit i stedet for å bli i Frankrike, 
hadde han nok bemerket at få danser så 
entusiastisk rundt gullkalven som oss 
nordmenn. Godt manifestert av et bor-
gerlig konfirmasjonssirkus som lukker 
ungdommens øyne både mot Guds ek-
sistens og deres egen tids mange brutale 
virkeligheter.

Bokens styrke er at den tar for seg 
skremmende politiske utviklingstrekk 
som samfunnet verken har tatt seg tid til 
å fordøye eller reflektere over. Og ved å 
gjøre det kort og intenst, men elegant og 
besnærende, fremstår Finkielkraut som 
en av vår tids fremste historieskapere. 
Hans siste bok tvinger oss til å se reali-
teten i øynene og samtidig ta debatten 
om hvorvidt det er Finkielkraut og hans 

medsammensvorne samfunnsrefsere 
som skal ha monopol på å formidle vår 
tids mange dilemmaer. Spørsmålet provo-
serer frem et skrik etter motpoler.

For mens vi her på berget lar oss hyp-
notisere av Knausgårds narsissistiske 
virkelighetsbilde og Jo Nesbøs Taranti-
no-morbiditet, hvilende på Oljefondets 
myke sovepute, går verden inn i en ryken-
de endringsfart. Og dette skjer uten at vi 
har tenkere som makter å ta debatten fra 
venstre, slik Finkielkraut og hans forfat-
terkolleger gjør fra høyre.

Demokratiets akilleshæl. Den eneste lit-
terære fotnote som mangler i La seule 
exactitude, er Voltaires berømte setning 
om å ville forsvare din rett til å mene hva 
du vil til døde, uten nødvendigvis å dele 
oppfatningen. Her ligger Finkielkrauts og 
vår tids problem: Er det Voltaires funda-
mentale demokratiske rettighet vi tvinges 
til å ta oppgjør med, for å redde vår vest-
lige sivilisasjons eksistens?

Svakheten i Finkielkrauts epos er at det 
ikke viser frem noe plausibelt alternativ 
til hvordan land skal organiseres eller 
samarbeide for å løse krisene vi står over-
for, utover å stenge grensene og forsøke 
å gjenvinne nytteløs suverenitet. Her 
gjøres intet forsøk på å forstå at dagens 
styringsform er et resultat av at flere land 
har gått sammen for å kunne etterleve 
demokratiske, universelle prinsipper i en 
tid der humanitære katastrofer og tekno-
logisk utvikling truer Finkielkraut og hans 
dommedagsprofeters liv i fred og fordra-
gelighet.

Ikke en antydning om mekanismer og 
styringsformer samfunnet trenger for å 
takle ikke bare muslimenes «infiltrasjon», 
men alle vår tids store problemstillinger: 
klima, energi, migrasjon, ytringsfrihet og 
personvern – som gjør ethvert forsøk på 
etablering av nasjonale barrierer og selv-
hevdelse nytteløse. «Å være selvstendig 
er ikke å gjøre hva vi vil, det er å svare på 
det vi gjør,» sier Finkielkraut, deilig og for-
førende. Problemet er at han ikke vier så 
mye som en tanke til hva det svaret skal 
bestå av.

Frisvold er skribent, bosatt i Brussel. 
pfrisvold@gmail.com

Til helvete i venstre fil

BOKNOTISER

Denne måneden publiserer New York 
Times listen over årets 100 beste bø-
ker. Vi presenterer her tre utvalgte.  
(Hele listen kan ses her: http://www.
nytimes.com/2015/12/06/books/revi-
ew/100-notable-books-of-2015.html. )

Mohamedou Ould Slahi: 
Guantánamo Diary 
Little, Brown & Company, 2015

Dersom skyld på forhånd er antatt, hvor-
dan beviser man da uskyld? Slahi ble tatt 
til fange 20. november 2011, og deretter 
sendt til Guantánamobukten fangeleir. 
Der sitter han fremdeles fordi han, ifølge 
avhørene, tilfredsstiller alle kriteriene til 
en toppterrorist. «Uskyldig til det motsat-
te er bevist» var lenge en stolt grunnpilar 
i det amerikanske rettssystemet. Etter 
11. september 2001 ble dette derimot an-
sett som en svakhet av den amerikanske 
regjeringen. «Jeg er mer bekymret for de 
farlige gutta som slipper ut av fengsel enn 
de få som er uskyldige,» sa daværende vi-
sepresident Dick Cheney.

«Du er araber, ung, var med i jihad, 
snakker flere språk, har vært i flere land 
og du har studert tekniske fag.» «Hvordan 
gjør det meg kriminell?» spør Slahi. «Se på 
flykaprerne: De var helt like.»

Slahi forteller også om torturmetode-
ne han gjennomgikk i 70 dager: avhør 
24 timer om dagen med iskalde tempe-
raturer, seksuell mishandling, slag i an-
siktet og mot ribbeina, og drapstrusler 
mot både ham selv og hans familie. Han 
sier at han flere ganger kunne tilstått 
hva som helst – virkelige og fiktive til-
ståelser spiller liten rolle på Guantá-
namo. I den fortapte «krigen mot terror» 
har mennesker blitt collateral damage. 
www.littlebrown.com/guantanamo.html

Jill Leovy: 
Ghettoside 
Spiegel & Grau, 2015

I sin nye bok undersøker journalisten Jill 
Leovy det største og mest usynlige rase-
problemet i USA: Afroamerikanske menn 
utgjør «kun 6 prosent av landets befolk-
ning, men nesten 40 prosent av dem som 
blir drept.»

Blant de 2677 drapene på svarte mann-
lige ofre i Los Angeles forekom det arres-
tasjoner i kun 38 prosent av tilfellene. 
Ifølge Leovy er dette lave tallet et resultat 
av feilprioriteringer innad i politiavde-
lingene. Denne boken utkom før debatten 
om politibetjentenes misgjerninger brøt 
ut i fjor. Det er heller ikke dette som er 
hovedtemaet i Ghettoside, men hvordan 
systemet er lagt opp til ikke å prioritere 
disse drapene.

Boken er et viktig tilskudd til debatten 
som pågår om amerikansk politi, fordi 
den undersøker dypereliggende deler av 
politivesenet. Som nasjon har USA gått 
for langt i å akseptere høye drapstall, og 
dette tankesettet må utforskes hvis det 
vedvarende raseproblemet i landet skal 
nærme seg noen løsning. Et utdrag kan 
leses gratis på www.penguinrandomhouse.
com/books/100077/ghettoside-by-jill-leo-
vy/9780385529990/.

Scott L. Montgomery og Daniel Chirot: 
The Shape of the New 
Princeton University Press, 2015

Etter at avisen The Atlantic publiserte 
«What ISIS Really Wants» – den mest leste 
artikkelen gjennom avisens 158 år lange 
historie – oppsto det diskusjoner rundt 
betydningen av ideologier og ideer. De 
fleste intellektuelle vil mene at ideer er 
viktige. Men kan man forstå alt ved å un-
dersøke ideer?

Ifølge Montgomery og Chirot er ideer 
«kilden til avgjørelser og handlinger som 
har strukturert og skapt den moderne 
verden». De ser på fire grunnleggende, 
moderne europeiske ideer: kapitalisme 
(Adam Smith), sosialisme (Karl Marx), 
evolusjon (Charles Darwin) og det libe-
rale demokratiet (Thomas Jefferson/Ale-
xander Hamilton). Disse ideene kontek-
stualiseres historisk.

Gjennom redegjørelsen av Darwins 
ideer understreker forfatterne hvor 
viktig det var at samfunnet var klare 
for teoriene hans. Den industrielle og 
teknologiske revolusjonen muliggjorde 
en ny lit til de objektive, vitenskapeli-
ge lovene som forklarte hvordan ver-
den egentlig fungerte. På samme måte 
kan man forklare Marx’ innflytelse med 
den historiske sammenhengen: Indus-
trialiseringen ødela den eldre arbeids-
ordenen innen landbruk, samtidig som 
Lenin institusjonaliserte marxismen inn 
i verdens største økonomi da den var i 
ferd med å miste sin relevans i Europa.  
press.princeton.edu/titles/10438.html

Utvalg av Line Fausko. line@nytid.no

FOTOGRAFI

Den afroamerikanske 
fotografen Marilyn Nance 
gjer det same i bileta sine 
som James Baldwin gjorde i 
sine essays, det Luther King 
la fram i sine preiker, og 
det Aretha Franklin song i 
gospel og soul.
AV ØYVIND T. GULLIKSEN

Tradisjonelt høyrer dei mest kjente stem-
mene i afroamerikansk kultur til prestar, 
forfattarar, idrettsstjerner, songarar og 
musikarar. Den svarte amerikanske kul-
turen på 1900-tallet kjem ofte til uttrykk 
i preikene til Martin Luther King Jr., i Ja-
mes Baldwin sine essay og i Bessie Smit-
hs blues.

Svarte biletkunstnarar er ikkje så kjen-
de. For å bøte på det laga Smithsonian 
American Art Museum i fjor ei vandreut-
stilling med måleri, skulptur og fotografi 
frå si samling av afroamerikansk kunst. 
Det blei ei stor utstilling med tittelen 
«African American Art: Harlem Renais-
sance, Civil Rights Era and Beyond». Ut-
stillinga dokumenterte afroamerikansk 
kunst frå 1920-tallet, via borgarrettskam-
pen på 1960-tallet og fram til i dag. Utstil-
linga gjesta fleire amerikanske byar, og 
var eit alvorleg forsøk på å få fram styrke 
og variasjon i moderne svart-amerikansk 
biletkunst.

Arven frå Luther King. Det som gjorde 
sterkast inntrykk på meg då eg såg denne 
utstillinga, var Marilyn Nance sine foto-

grafi frå afroamerikansk kultur frå 1970-
åra og framover. Ho er ein av dei beste 
svarte fotografane i USA frå slutten av 
1900-tallet. Fotografia hennar er publiser-
te mellom anna i Life, i New York Times 
og i The Black Photographer Annual. Ho 
samlar dei fleste av bileta sine rundt eitt 
tema, nemleg religiøst liv og ritual i den 
svarte amerikanske kulturen. Ho meiner 
at bileta skal fortelje ei historie, og reknar 
seg sjølv som forteljar eller journalist. 
Interessa for Nance sine svart-kvite foto 
blei styrka av Deborah Willis bok om 
afroamerikansk fotokunst, Reflections in 
Black (2000). Denne boka er grunnlaget 
for ein ny film om emnet, Through a Lense 
Darkly, som hentar tittel frå første kor-
intarbrev, kapittel 13.

Det er uråd å sjå fotografia til Nance 
utan å tenke på kvit vald mot svarte ame-
rikanske menn i den seinare tid. Den ak-
tive protesten mot politivald har som før 
vore samla i svarte kyrkjer. Når ein no ser 
avisfoto av svarte prestar som går i pro-
testtog i gatene i bydelen Ferguson i St. 
Louis, Missouri, er det teikn på at Luther 
King innsats ikkje berre er historie.

Marilyn Nance er fødd i 1953. Ho vaks 
opp i Brooklyn. Mora var fabrikkarbeidar 
og faren var heisvakt. Ho studerte journa-
listikk ved New York University, var med-
lem av «The Martin Luther King Film and 
Video Workshop», og har ein mastergrad i 
kunstfag. I 1986 tok ho til med sitt årelan-
ge prosjekt om å dokumentere «African 
American Spiritual Expressions». Ho har 
stilt ut bileta sine i kyrkjer og i galleri. I 
sine bilete gjør Marilyn Nance det som 
James Baldwin gjorde i sine essay, det 
som Luther King la fram i sine preiker, og 
det som Aretha Franklin song i gospel og 
soul. I biletkunsten hennar går det religi-
øse og det sekulære om kvarandre, det 
åndelege er konkretisert i det kroppslege, 
det sosiale i det personlege.

I mange år tok ho bilete i kyrkjer og 
kyrkjelydar i Brooklyn og i Harlem, alltid 
i svart-kvitt. Noko av dette kom med på 
ei utstilling ho hadde i New York i 1990,  
med tittelen «African-American Spiritual 
Expression». I vinter var ho medarbeidar 
på dokumentarfilmen Voices of the Gods, 
som blei vist på Lincoln-senteret i New 
York City. Bileta hennar har ein klår sosial 
funksjon, slik ho har sagt: «My work deals 

with the soul of black folks and our quest 
for social change.» I setningen ligg ei ty-
deleg tone frå DuBois’ berømte bok The 
Souls of Black Folk frå 1903.

Kamp for sosiale rettar. Det mest kjende 
bilete hennar er «Three Placards» tatt i 
Central Park i New York City i 1986, un-
der ein demonstrasjon mot apartheid i 
Sør-Afrika. Men adressa er tydeleg til det 
amerikanske samfunnet. Biletet er brukt i 
fleire av katalogane hennar. Det skal min-
ne om kampen for borgarrettane under 
Luther King, og om arbeidet for å få slutt 
på apartheid og raseskilje – alle stader og 
til alle tider.

Dei svarte som er samla bakom gjerdet 
på biletet er ikkje oppstilte, men står hul-
ter til bulter og ser i alle retningar. Gjer-

det er eit symbol i seg sjølv. Heilt framme 
ved gjerdet til høgre står ein liten svart 
gut med armen over grinda. Han er den 
einaste som ser bakover i bildet. Han 
samlar blikka våre innover og oppover i 
biletet, særleg mot den store plakaten av 
Luther King. Luther King står som midt-
punkt med bilete av Elijah Muhammad og 
Malcolm X på kvar side. Ein baptist og to 
muslimar. Alle sentrale i svart amerikansk 
kultur, og alle døde då bilete blei tatt.

Det er uråd å sjå fotografia 
til Nance utan å tenke på kvit 
vald mot svarte amerikanske 
menn i den seinare tid.

Portretta viser at religiøst språk kan 
stø sosial rettferd. Elijah sto for ein iso-
lert form for amerikansk islam, Malcolm 
X sto for ein internasjonal retning av ein 
fredeleg islam, mens Luther King meinte 
at det var kristendommen som hadde for-
ma det meste av svart religion og kultur 
i USA. Men her er alle samla i same aug-
neblink. Folk held opp fanene for alle tre. 
Det er prov på eit underleg og uvanleg 
samhald, når ein ser det frå situasjonen i 
dag. Tankane går til den talen Luther King 
held i Oslo i 1964 då han fekk fredsprisen. 
Han kom då med framtidsbiletet om at 
løva og lammet som ligg fredfullt i same 
enga. Skal tru kor mange i den norske for-
samlinga den gongen som fekk med seg at 
det var henta frå Jesaja 11?

Gospel, gravferd og dåp. I mange år foto-
graferte Nance frå The Progressive Bap-
tist Church i Brooklyn. Her gir ho inntrykk 
av ein afroamerikansk protestantisme, 
tatt med opp frå Sørstatane og vidareført 
i Brooklyn. Bileta skildrar ofte drama og 
song i heller keisame kyrkjerom, som i bi-

letet av «The J. Patterson Singers» (1989). 
Kvinnekoret i kvite klede er like lite sam-
la som dei kvite blomane nede i hjørnet. 
Songen fyller kvinna i første rad midt på 
bilete. Dei to ungjentene ser mest på, 
kvinna til høgre verkar ekstatisk og held 
seg fast i eit ryggstø. Det er hender over-
alt og i mange retningar. Dette koret syng 
ikkje med ein stemme! Biletet bryt med 
all tanke om harmoni i eit kyrkjekor. Det 
vitnar om styrke og samhald av eit anna 
slag. Kvar kropp har sin originale fortel-
jing, sin tone.

I fotoet «Great Aunts / Grandma An-
na’s Funeral» fra bestemoras gravferd i 
Birminghan, Alabama i 1979 verkar det 
heller ikkje som om noko er planlagt på 
førehand. Det er eit personleg bilete, av 
kvinner som kjem ut av det mørke rom-
met bak, alvorsame og i svart, med kvite 
perlebann som kontrast. Det er som om 
det er tatt ut av eit vanleg familiealbum 
for å fortelje ei ålmenn historie.

I biletet «Baptism» (1986) er døypefon-
ten eit hav som slår in mot stranda og ska-
per linjer i naturen. Dåpskandidaten står 
i øvre del av biletet, men halvvis nede i 
vatnet og ventar på bølgja som kjem, og 
orda som fylgjer. Som i all dåp er vatnet 
gjennomgangstema. Her minner dåpsritu-
alet på stranda om slavetransporten over 
havet frå Afrika. Bilete står som kontrast 
til foto frå svart amerikansk byliv. Her er 
dei to svarte midt i ein enorm døpefont i 
naturen! 

Om Nance har slutta å gå i kyrkja, så er 
ho tilbake der for å finne motiv til kunst-
en. For henne er det sikkert, som det var 
for Baldwin i boka The Fire Next Time 
(1963), at sjølv om dei har fått den svarte 
kyrkja på avstand, så vedgår dei at den 
musikken, det dramaet og det fellesska-
pet ein fekk der, får ein ingen annan stad.

Gulliksen er frilanser.

Drama, song og fridom

Fortsetter fra side 13 ...

ligste eksemplene i vesteuropeisk kunst 
er Albrecht Altdorfers Landskap med bro 
fra omkring 1518. Motivet er en rustikk 
gangbro som strekker seg over det som 
ser ut til å være et uttørket elveleie eller 
vollgrav, mot et gammelt, mosegrodd 
tårn. Det kan være en allegorisk frem-
stilling av terskelen mellom urtilstanden 
og sivilisasjonen, eller motsatt – den vil-
le, uregjerlige skogen som vokser til og 
visker vekk sporene etter menneskelig 
virksomhet. Det er mulig grøften omkring 
tårnet en gang ble gravd ut for hånd med 
henblikk på å beskytte tårnet fra inntren-
gere. Kanskje er det bare en uttørket elv. 
Men hvorfor er den i så fall tørket ut? Har 
den blitt avledet for å kultivere åkerland-
skapet som man kan ane i en lysning i 
bakgrunnen av maleriet?

I betraktningen av landskapsmalerier 
blir vi påminnet om den opprinnelige 
betydningen av ordet landskap – som 
både «landets form eller beskaffenhet» 
og «å forme landet». Antropocen-teorien 
tvinger oss til å revurdere hvordan vi 
forstår noe sånt som et landskap i dag. 
Bearbeidingen av Jordens overflate er 
nå så inngripende at landskapsbegrepets 
formgivende betydning får en eklatant 
undertone.

Norske Bodil Furu er en kunstner som 
har en tydelig tilnærming til disse pro-
blemene. Metoden hennes er dokumen-
tarisk, og hun lar mennesker som har 
tilknytning og interesser i bestemte om-
råder, enten disse er emosjonelle, økono-
miske eller økologiske, få komme til orde 
foran kameraet. Dermed lar hun konflik-
ter som har avleiret seg i landskapet sive 
frem. Furus nyeste prosjekt, Code Minier, 
som ble vist på Künstlerhaus Bethanien 
i Berlin tidligere i år, undersøker konse-
kvensene av ressursutvinning fra Jordens 
indre, ved å filme det kraterliknende 
landskapet omkring kobberminene i Den 
demokratiske republikken Kongo. Furus 
film anskueliggjør noen av de voldsomme 
topografiske endringene som følger av rå-
vareutvinningens omfordeling av masse. 
«Vi kan forstå kobberet som en talisma-
nisk kraft gjennom hvilket landskapet er 
i ferd med å transformeres,» skriver hun 
selv om filmen.

Tidsåndens grønne fingre. Siden Per Kris-
tian Nygårds gresskledte utstilling i fjor, 
har vi sett flere eksempler på at floraen 
har inntatt norske gallerirom. I høst har 
man kunnet oppleve kunstnergruppen 
Svartjord gjøre om Akershus Kunstsen-
ter til et slags drivhus, mens svenske 
Christine Ödlund laget en installasjon om 
neslers innbyrdes kommunikasjon til Mo-
mentum-biennalen i Moss. På Galleri LNM 
i Oslo stilte norske Monica Winther ut en 
rekke små planter plassert på hvitmal-
te sokler, som hun hadde kultivert frem 
ved å spille klassisk musikk for dem – i 
henhold til en pseudovitenskapelig teori 
som hevder at planter påvirkes av mu-
sikk (Mozart skal være særlig vekstfrem-
mende!). På Galleri R.A.M. i Oslo kan man 
for tiden se Per Christian Browns video-

arbeid, der han parafraserer den franske 
filosofen Gaston Bachelards poetiske 
materialisme i boken Jorden og drømme-
rier om hvile, mens både kameralinse og 
hender kjæler med planter og røtter, og 

grafser begjærlig i jorda.
Flere av disse utstillingene kretser om-

kring det organiske livets reseptivitet og 
mulige meddelelsesevner. Andre kunst-
nere trenger enda dypere inn i jordskor-

pen, og søker korrespondanser mellom 
menneskelig bevissthet og det inorganis-
ke. Et eksempel er filmen Medium Earth 
fra 2013 av den London-baserte kunstner-
gruppen Otolith Group, som var en del av 
det tverrfaglige Anthropocene Project på 
Haus der Kulturen der Welt i Berlin. Fil-
men består av en serie langsomt sveipen-
de tagninger av californiske ørkentablåer. 
Den veksler mellom bilder av steinfor-
masjoner slipt ned over millioner av år, 
sprekker i betongdekket i et parkerings-
hus, og kløfter sprengt ut for å konstruere 
motorveier, der de geologiske strataene 
er blitt avdekket i bergsidene. Mens bilde-
ne kontrasterer endringene i landskapet, 
kobler fortellerstemmen diverse landom-
råder til smertepunkter i kroppen. Det 
dreier seg om såkalt jordskjelvsensitive 
personer, som påstår å kunne forutse 
vulkanutbrudd og jordskjelv gjennom 
migreneanfall, en slags menneskelige 
seismografer som de tektoniske kreftene 
kommuniserer gjennom.

Nye sensibiliteter. Man kan kanskje av-
skrive seismiske nerveforstyrrelser, med-
delsomme nesler og musikkelskende stu-
eplanter som å reagere på en økologisk 
krise ved å henfalle til overtro. En annen 
innvending er at de bare er avtrykk av 
tidsåndens grønne fingre, kunstneriske 
pendanter til urbane parsellhager og øko-
logiske grønnsakskollektiver. Imidlertid 

er de nok heller, i sin empatiske higen 
etter liksom å trenge inn i ikke-menneske-
lige sjelsliv, symptomer på en dypere be-
vissthetsendring.

Floraen har inntatt norske 
gallerirom.

Den franske vitenskapssosiologen Bru-
no Latour har sagt at overfor klimafor-
andringene står vitenskapen og kunsten 
i en ny allianse for å utvikle sensibiliteter: 
Mens den vitenskapelige estetikken han-
dler om å skape instrumenter som er 
følsomme for det som skjer med Jorden, 
handler den kunstneriske estetikken om å 
gjøre oss følsomme.

Jeg tror alle disse jordnære kunst-
neriske nedslagene, om de er aldri så 
esoteriske, er mer eller mindre bevis-
ste forsøk på å artikulere og kultivere 
slike sensibiliteter. Som den amerikan-
ske kunstneren Robert Smithson har 
skrevet: «Vår bevissthet og Jorden er i 
en konstant erodering, mentale elveløp 
tærer ned abstrakte bredder, hjernebøl-
ger underminerer tankemassiver, ideer 
brytes ned til steiner av uvisshet.» 

Helsvig er billedkunstner og skribent. 
s.j.helsvig@gmail.com.

Per Kristian Nygård, Not Red But Green, 2014. Foto: Jason Havneraas

Øverst: Baptism, 1986. Under, venstre: Great Aunts, Grandma Anna's Funeral, Birmingham, Ala., 1979. Under, høyre: Progressive Baptist Church, J. Patterson Singers, Shouting, 1989. Supplied by SAAM. Alle bilder © Marilyn Nance.

RETTELSE: Bildet gjengitt på forsiden av Ny Tid 
i forbindelse med kunst-kritikken Fotografier 

utstrakt i tid i oktober, manglet kreditering av  
fotografen som tok bildet, Christian Elgvin.  

Ny Tid beklager det inntrufne.

Fra filmen Medium Earth (The Otolith Group) fra The Anthropocene Project. A Report.

Three Placards: The Honorable Elijah 
Muhammad, Rev. Martin Luther King, Jr., and 

Malcolm X, New York City, 1986. © Marilyn Nance.

Pia Søltoft: 
Kunsten at vælge sig selv. Om 
Kierkegaard, coaching og lederskab 
Akademisk forlag, 2015

Forfatter Pia Søltoft ser i 
Kierkegaards dialogfilosofi 
et oplagt bidrag til moderne 
coaching.

FILOSOFI

AV ALEXANDER CARNERA

Når jeg får en selv-
hjælpsbog i hån-
den, får jeg lyst 
til at trække min 
seksløber. Som re-
gel ender jeg med 
at kyle bogen i 
skra ldespanden 
for derefter at sæt-
te mig over i hjør-
net og genlæse en 
af Samuel Becketts 
romaner eller tea-

terstykker. Becketts evne til at blæse hu-
mor ind på bunden af afmagten gør noget 
ved selve min evne til at se mig selv og 
menneskene omkring – jeg ser dem som 
de er: skrøbelige, latterlige, kærlige.

Vi præsterer. Jeg nævner dette fordi af-
magten, eller det som Søren Kierkegaard 
kalder fortvivlelsen (som ikke helt er det 
samme), er et udmærket sted at starte 
hvis man skal forstå hvorfor dette ikke 
er nogen selvhjælpsbog. Det er ikke en 
grøntspættebog spækket med positive 
ord der skal lede os hen mod lyset. Det 
er en bog der på en måde udsletter alle 
andre bøger om coaching. Den enkelte 
kan nemlig først forvandle sig hvis han 
afstår fra at skubbe smerten og fortvivlel-
sen foran sig. At se fortvivlelsen i øjnene 
er en god begyndelse. Fortvivlelsen tilhø-
rer nemlig den form for negativitet som 
Chul Han (Træthedssamfundet) mener er 
ved at forsvinde i et samfund præget af 
præstationsfiksering og produktivisme. 
Chul Hans tanker om præstationssam-
fundet er en styrende samtalepartner 
i Søltofts forsøg på at give Kierkegaard 
fornyet relevans og kraft. Det senmoder-
ne menneskes lidelser og patologiske til-
stand kan ifølge Chul Han føres tilbage til 
dette «overmål af positivitet». Positivite-
tens herredømme skyldes overmætning, 
overproduktion, overkapacitet, overkom-
munikation. Vi vil for meget. Den store 
taber er evnen til at tvivle, vores kritiske 
sans, og modet til at stå ved os selv; ikke 
følge flokken, men gå ned i tempo og gøre 
det tankearbejde der er nødvendigt for at 
kunne tage værdier alvorlige, forstå deres 
almene karakter der hæver os op over 
egeninteressen.

Kierkegaard var coach, siger 
hun – ordet var bare ikke 
opfundet.

Vi fortvivler. Fortvivlelsen knytter sig til 
menneskets fejlagtige selvforhold, ikke at 
ville være det selv men er. Der findes for-
skellige former for fortvivlelse, med mu-
lighedens fortvivlelse som den i dag mest 
udbredte. Her er alt muligt, men også lige-
gyldigt. Vi kender ham som den travle der 
har for travlt med at præstere og derfor 
ikke tid til at tænke over, hvad og hvor-
for han eller hun præsterer. «Der er tale 
om fortvivlelse, fordi Den Travle egentlig 
slet ikke elsker sig selv, sit selv, men kun 
det selv, han eller hun gør sig til ved at 
være travl. De elsker et selv der andre har 
bestemt er elskværdigt på baggrund af en 
række tidstypiske og dermed relative kri-
terier, der er særligt fremtrædende i det 
senmoderne præstationssamfund. Som 
type er Den Travle som oftest blot en 
uerkendt Spidsborger, men kan udvikle 
sig både til en Vindbeutel [en bøyle som 
beveger seg med vindens retning, red.
anm.], der hele tiden skifter mening, eller 
en Vindsluger, der slet ikke har nogen me-
ning.» Den, der hele tiden skal præstere, 
genopfinde sig selv, vælge vilkårligheden, 
er dybest set fortvivlet, men holder den 
gående ved kynisme og ligegyldighed 
måske mærket af en tomhed af daglig, 
depressiv melankoli. Borte er  sansen for 

kritikken fortsetter på neste side

Vi tør 
ikke være 
os selv
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Svante Nordin: 
Filosofenes krig. Den europeiske 
filosofien under første verdenskrig 
Dreyers forlag, 2015

Wittgenstein kjempet heroisk 
ved fronten – Benjamin 
simulerte krigsudyktighet. 
Første verdenskrig endret 
Europa for alltid – og 
innvirket sterkt også på den 
europeiske filosofien.

FILOSOFI

EIVIND TJØNNELAND

Noen filosofer var for gamle til å selv å 
delta i krigen, men mistet sine sønner 
ved fronten. Andre kjempet selv, og falt. 
Noen skrev ekstatisk om krigen som et 
renselsesbad, og gjorde den totale mobi-
lisering til en modell for samfunnet etter 
krigen, som Ernst Jünger. Atter andre 
snek seg unna ved å simulere krigsudyk-
tighet, som Walter Benjamin og Georg 
Lukács. For de fleste var krigen et ven-
depunkt, et farvel til en verden som aldri 
ville komme tilbake – en avskjed med det 
gamle Europa.

I innledningen til boken om filosofene 
og første verdenskrig sier den svenske 
idéhistorikeren Svante Nordin at drøf-
tingen av problemstillingen om forhol-
det mellom filosofi og krig ikke vil gi noe 
«entydig svar». Han har villet beskrive en 
lang serie av ulike individuelle reaksjo-
ner – og resultatet er en lærerik bok fordi 
mange nå relativt ukjente filosofer kom-
mer til orde. Vi skal se på noen av de mest 
kjente.

Wittgenstein. En av de mest heroiske 
krigsdeltakerne var Ludwig Wittgenstein, 
men krigen ble bare indirekte et tema i 
hans filosofi. Han ble flere ganger deko-
rert for sitt mot, og arbeidet samtidig 
med sitt første hovedverk Tractatus Logi-
co-Philosophicus. Hvis det er en innholds-
messig sammenheng mellom filosofien 
hans og krigen, så må den være negativ: 
Wittgenstein endte opp med å hevde at 
det man ikke kan snakke om, det må man 
tie om. Tausheten ble dermed omfatten-
de på områder som etikk, estetikk, poli-
tikk og metafysikk. «Verden» ble redusert 
til «det som er tilfelle», noe som kunne ut-
trykkes i sannhetsverditabeller for sanne 
og usanne påstander. Samtidig som han 
kjempet heroisk ved fronten, var Witt-
genstein opptatt av meningen med livet, 
leste Dostojevski og grublet over religiø-
se spørsmål. Men dette ble utdefinert fra 
hans meget snevre filosofibegrep.

Heidegger. Når det gjelder forholdet 
mellom Martin Heidegger og første ver-
denskrig, er Nordin overraskende tilba-
keholden. Han nevner at Heidegger i sine 
forelesninger våren 1919 tar et oppgjør 
med førkrigstidens filosofi og vil grunn-
legge noe nytt – å gå tilbake til det før-
teoretiske. Men han nevner ikke forbin-
delsen mellom Heideggers filosofi om 
væren-til-døden i Væren og tid (1927) og 
erfaringene fra krigen. I denne forbindel-
se snakker Heidegger både om heroisme, 
at tilværen (Dasein) skal velge seg sin 
helt, og at folket har en kollektiv skjeb-
ne. Disse formuleringene fra Heideggers 
hovedverk har blitt flittig diskutert etter 
den debatten som Victor Farias satte i 
gang med boken Heidegger og nazismen 
(1987).

Bergson og Russell. Henri Bergson (1859–
1941), Frankrikes den gang internasjonalt 
mest kjente filosof, var aktiv som diplo-
mat og dro til USA for å overbevise pre-
sident Wilson om at han kunne arbeide 
for fred og internasjonalt samarbeid ved 
å delta i krigen. I England var Bertrand 
Russell (1872–1970) en klar motstander 
av krigen. Russells pasifistiske skribent-
virksomhet under første verdenskrig 
gjorde blant annet at han måtte sone seks 
måneder i fengsel, en tid han brukte til å 
lese og skrive. I verket Principles of Social 
Recontruction (1916) tok Russell opp be-
tingelsene for krigen og freden filosofisk. 
For at verden skal bli et bedre sted, så må 
de holdninger Tyskland og England had-
de ved krigsutbruddet forandres. Stolt-
heten som gjør et nederlag uutholdelig, 
var knyttet til Englands territorium og 
velstand, skriver Russell. Her tematiseres 
de økonomiske motiver bak krigen, som 
bare er perifert til stede i Nordins frem-
stilling.

Kronologisk metode. Da den norske idé-
historikeren Paulus Svendsen skulle sva-
re på spørsmålet om hvilken metode han 
hadde brukt i sin studie Gullalderdrøm og 
utviklingstro (1940), svarte han: «en kro-
nologisk metode.» Svante Nordins «me-
tode» i denne boken er av samme type. 
Boken følger utviklingen gjennom hele 
krigen, hvert år fra 1914 til 1918. Hele 
tiden kom filosofer med ulike utspill re-
latert til krigen. Men svakheten er at de 
filosofiske tekstene blir temmelig endi-

mensjonale doku-
menter som siteres 
fordi de handler 
eksplisitt om krig. 
Når tekstene indi-
rekte tematiserer 
krigen, blir Nordin 
mer famlende. Ge-
org Lukács skrev 
for eksempel Ro-
manens teori i åre-
ne 1914–1915 (pu-

blisert i 1916). Lukács forstår romanen 
som fortellingen «i en verden forlatt av 
Gud». Man kan naturligvis sette denne ro-
manforståelsen i forbindelse med krigen, 
men dette er like mye basert på Lukács 
selvforståelse nesten 50 år etterpå. Nor-
din setter ingen spørsmålstegn ved den-
ne selvforståelsen.

Mann, men ikke Luxemurg. Men han be-
merker med rette at krigen forandret 
Friedrich Nietzsches filosofi til det ugjen-
kjennelige, både i England og Tyskland. 
Stiliseringen av Nietzsche til krigsfilosof 

ble godt hjulpet av søsteren, Elisabeth 
Förster-Nietzsche, som blant annet ut-
talte: «Om det noensinne har eksistert 
en venn av krigen, en som elsket krigere 
og kjempere og satte de største forhåp-
ningene til dem, så var det Friedrich Ni-
etzsche.»

Hvis Norge bidro med noe 
av filosofi under første 
verdenskrig, må det ha vært en 
slags jobbetidens hedonisme 
der spekulantene badet i 
champagne og tente sigarene 
med hundrelapper.

Et problem er også hvem som skal reg-
nes som filosof: Thomas Mann får bred 
plass i boken, mens fredsaktivisten Rosa 
Luxemburg ikke er omtalt. Med «filosofi» 
mener Nordin åpenbart fagfilosofer som 
enten var ansatt ved universitetene eller 
ble det senere, selv om det finnes noen 

vesentlige unntak, deriblant Oswald 
Spengler, som åpenbart «traff markedet» 
med Vesterlandets Undergang som kom ut 
i 1918. Spengler hadde riktignok doktor-
grad i filosofi, men levde som fri forfatter 
og var unndratt militærtjeneste.

Norsk filosofi. Norge deltok ikke i krigen 
annet enn med jobbere og krigsspekulan-
ter. Dette førte til at tusenvis av sjøfolk 
mistet livet i en jobbetid som kom helt ut 
av kontroll, godt skildret i Nordahl Griegs 
Vår ære og vår makt eller i annet bind av 
Johan Borgens Lillelord-trilogi, De mørke 
kilder. Hvis Norge bidro med noe av filo-
sofi under første verdenskrig, må det ha 
vært en slags jobbetidens hedonisme der 
spekulantene badet i champagne og tente 
sigarene med hundrelapper. Reaksjonen 
på dyrtiden og den elleville spekulasjo-
nen ble naturlig nok en politisk radikali-
sering etter krigen.

Boken inneholder ingen referanser til 
norske filosofer under første verdenskrig. 
Hvem kunne vært preget av denne kri-
gen? Norske filosofer som Anathon Aall 

og Arne Løchen hadde gått i retning av 
empirisk psykologi og var med på å bygge 
opp psykologisk institutt, selv om begge 
også dyrket sine idéhistoriske interes-
ser. Det er vanskelig å sette deres filosofi 
i sammenheng med første verdenskrig. 
Kanskje kunne Anathon Aalls yngre bror 
Hermann Harris Aall (1871 –1957) vært 
en kandidat. Han hadde både juridisk og 
filosofisk doktorgrad, og var svært eng-
landsfiendtlig under første verdenskrig, 
blant annet i boken Undervandskrigen og 
Verdensdespotiet (1918). Harris Aall ble 
senere en sentral nazist og mottok kultur-
prisen av minister Gulbrand Lunde i 1942. 

Uansett om man kan rette innvendinger 
mot Nordins bok, så vil både fagfilosofer 
og det bredere publikum finne livshisto-
rier og filosofiske reaksjoner på første 
verdenskrig som tidligere var ukjente for 
dem. Dette alene er en god grunn til å an-
befale boken.

Tjønneland er idéhistoriker. 
eivind.tjonneland@nor.uib.no 

Filosofene og første verdenskrig
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Kettling of the Voices 
Klipper, fotograf, produsent og regissør: 
Chester Yang

Dokumentaren om 
politiets behandling av 
studentdemonstrasjonene 
i London tegner et 
skremmende bilde av 
både brutalitet og bruk av 
rettssystemet for å begrense 
ytringsfriheten. «Utviklingen 
er bekymringsverdig,» mener 
regissøren.

DEMOKRATI

AV ALEKSANDER HUSER

I de siste to månedene av 2010 tok stu-
denter i Storbritannia til gatene for å 
protestere mot den konservative/liberal-
demokratiske regjeringens ønske om å 
kutte i støtte til høyere utdanning og inn-
føre en dramatisk økning av studieavgif-
ten. Under protestene benyttet politiet i 
London seg av såkalt kettling – en teknikk 
for å kontrollere store folkemengder som 
går ut på at politiet tvinger demonstran-
tene sammen på et avgrenset område. 
Her holdes de gjerne i mange timer, uten 
tilgang til mat, drikke eller toaletter. Og 
som nevnt var dette på slutten av året, da 
temperaturen gjerne er på minussiden av 
gradestokken.

Den britiske dokumentarfilmen Kettling 
of the Voices – som hadde verdenspremi-
ere på Bergen internasjonale filmfestival 
i september – følger noen av studentene 
som opplevde dette, og dokumenterer de 
overraskende mange negative konsekven-
ser deltakelsen i protestene fikk for dem.

Sjokkert over brutalitet. Filmens regissør 
Chester Yang er opprinnelig fra Sierra 
Leone, hvor vold mot opponenter ikke er 
uvanlig. Men etter at han flyktet fra det 

brutale diktaturet til Storbritannia, ble 
han sjokkert over at myndighetene også 
i dette angivelig demokratiske samfunnet 
utøvde brutal makt mot demonstranter. 
Dette bevitnet han først i en demonstra-
sjon i London mot invasjonen i Irak i 2003. 
Yang har nemlig filmet ulike protester i en 
årrekke.

«Min forrige film War Matters handlet 
om antikrigsbevegelsen i London, som 
ble bekjempet på en liknende måte,» sier 
Yang til Ny Tid. «Da jeg så at studentene 
som demonstrerte den 9. desember 2010 
ble behandlet enda verre, ble jeg opptatt 
av å følge og filme denne bevegelsen. Og 
det jeg så, var veldig annerledes enn det 
man ble fortalt gjennom media. De hadde 
ingen rettigheter, sier han om de til dels 
svært unge aktivistene som utøvde sin 
demokratiske rett til å protestere mot en 
politisk avgjørelse de var uenige i.

«Dagen etter var det ingenting i media 
om brutaliteten og urettferdigheten mot 
studentene som fant sted her. Isteden 
stod det kun om en episode hvor Prins 
Charles og Camilla havnet i konfrontasjon 
med noen demonstranter,» forteller regis-
søren på telefon fra London.

Kriminalisering. I filmen fokuserer Yang 
ikke bare på den åpenbare brutaliteten 
som utøves i den såkalte kettlingen, som i 
seg selv syntes å fremprovosere sammen-
støt mellom politiet og demonstrantene. I 
tillegg viser Kettling of the Voices hvordan 
de unge studentene etter disse konfronta-
sjonene blir forsøkt kriminalisert av myn-
dighetene. De to sentrale karakterene i 
filmen, Brian og Ethan, ble begge straf-
feforfulgt etter protestene. Filmen fortel-
ler også historien om en tredje student, 
som ble slått i hodet av en politibetjent 
og fikk potensielt livstruende skader. Han 
ble imidlertid selv tiltalt for vold, uten at 
vedkommende politi stilles til ansvar for 
sin handling.

Lovlig kontroll. I 2012 vedtok den euro-
peiske menneskerettighetsdomstolen at 
kettling er lovlig, opplyser filmen innled-
ningsvis. Med denne metoden dikterer 
politiet i stor grad premissene for de-
monstrasjoner, samtidig som folks rett 
til å protestere for å forsøke å påvirke de 

folkevalgtes avgjørelser begrenses. Uten 
at det synes å forebygge voldelige sam-
menstøt – snarere tvert i mot. Politiets 
kontroll over situasjonen gjør det også 
enklere for dem å filme disse sammen-
støtene, og med denne dokumentasjonen 
kan myndighetene finne grunnlag for å 
straffeforfølge demonstrantene. Slik Bri-
an i filmen går gjennom en lang prosess 
fordi han i et opphetet øyeblikk tok lua 
fra hodet på en politimann. Denne pro-
sessen begynner med registrering av 
hans fingeravtrykk og DNA, og ender med 
at han faktisk blir straffedømt. Ethan opp-
lever på sin side at politiet frigjør et bilde 
av ham tatt under en demonstrasjon, som 
dermed havner (sammen med bilder av 
tolv andre demonstranter) på forsiden av 
Evening Standard med beskjed om at han 
er ettersøkt.

Yang forteller at det var vanskelig å fin-
ne deltakere fra demonstrasjonene som 
var villige til å uttale seg om sine erfarin-
ger på film.

«De blir oppfordret til ikke å snakke om 
det mens sakene deres er under behand-
ling, fordi det kan påvirke utfallet. Jeg fant 
imidlertid noen som var villige til å stille 
opp, under forutsetning av at jeg ikke vis-
te filmen før rettssakene deres var avslut-
tet. Det lovte jeg dem,» sier Yang.

Filmskaperen mener videre at myndig-
hetene slik sett bruker rettssystemet for 
å stilne kritiske røster.

«Det var åpenbart at myndighetene 
ikke ønsket oppmerksomhet om sakene 
man demonstrerte mot, da kuttene og 
den økte studieavgiften var i strid med 
hva koalisjonen hadde lovet da de ble 
valgt. Så de forsikret seg om at ingen 
snakket om dette, på en ærlig talt mid-
delaldersk måte. Jeg anser disse studen-
tene som moderne frihetskjempere.» Han 
mener også at britisk mainstream media i 
sin servilitet overfor myndighetene heller 
ikke ønsket å ta opp disse sakene i særlig 
grad.

Mye motstand. Rettsprosessene mot stu-
dentene Yang fulgte, strakk over flere år, 
og dette er en av grunnene til at han har 
brukt nærmere fem år på denne filmen – i 
tillegg til at selve protestene også pågikk 
over en lang periode.

En annen vesentlig grunn er imidlertid 
at filmskaperen har gjort mesteparten 
alene, uten offentlig eller annen støtte. 
Jevnt over har han blitt møtt med avslag, 
både når han har søkt om finansiering og 
når han senere har forsøkt å få filmen vist.

«Jeg har sendt filmen til alle tv-kanale-
ne her og en del festivaler, og de har alle 
systematisk sagt nei. Jeg vet ikke hvorfor, 
men kan bare spekulere,» sier han.

«Jeg er skuffet over hvor vanskelig det 
har vært å nå ut med denne filmen. Også 
kolleger jeg kontaktet angående samar-
beid, takket nei eller svarte ikke. Da jeg 
henvendte meg til tv-kanaler for å få dem 

med underveis, svarte noen at de ikke 
ville gå inn i filmen fordi de hadde andre, 
bedre prosjekter. Men jeg antar at det har 
å gjøre med det kontroversielle temaet. 
Det er synd, for det er viktig at vi har en 
balanse mellom underholdning og prog- 
rammer som tar opp politiske saker. For 
tiden vises det ingen filmer med denne ty-
pen politisk relevans,» hevder Yang.

Han forteller videre at noen distribu-
tører har takket nei til filmen, fordi de 
mente at temaet ikke var tilstrekkelig in-
ternasjonalt.

«Samtidig viser de filmer som handler 
om urettferdighet og overgrep fra andre 

land. Da er det greit – men når det er i Stor-
britannia, er det ikke internasjonalt nok.»

Ingen motsvar. Filmen forteller med en 
tekstplakat før rulleteksten at Metropoli-
tan Police – altså Stor-Londons politistyr-
ke – takket nei til å uttale seg i filmen.

«De sa at de bare ville snakke med meg 
dersom jeg hadde en fjernsynskanal in-
volvert, enten som finansiør eller gjen-
nom visningsavtale. Siden filmen min er 
uavhengig og egenfinansiert, var jeg ikke 
en ’troverdig’ person. Og om du forsøker 
å intervjue en politibetjent på gata, vil de 
bare be deg ta kontakt med politiets pres-
sekontor. Jeg mener det burde være min 
rettighet som stasborger å kunne prate 
med politiet, selv om jeg har et kamera,» 
sier han.

Til slutt innså Yang at han ikke kom til å 
få noen uttalelser fra noen representanter 
for myndighetene, og valgte å gjennomfø-
re dokumentaren uten dette.

«Også dette er en form for sensur, tror 
jeg. I media har man jo et prinsipp om ba-
lansert fremstilling. Om du ikke har fått 
begge sider i tale, kan det muligens også 
være vanskeligere å få filmen vist. Så det 
handler ikke bare om kettling i gatene, det 
skjer på alle mulige områder,» sier film-
skaperen.

Han uttrykker bekymring over at kett-
ling som metode har spredt seg til Spania, 
Hellas og Hong Kong.

«I Spania kan du nå bli bøtelagt med 
inntil 300 000 euro om du deltar i ulovlige 
protester. Det er viktig å huske at tidlige-
re kamper for rettigheter for arbeidere, 
kvinner og homofile, samt borgerrettig-
hetsbevegelsen, alle vant frem på grunn 
av opptøyer og forstyrrelser som fikk 
politikere eller eliten til å lytte til folket. 
Hvis man fjerner denne muligheten til å 
påvirke, kan det få katastrofale følger,» 
avslutter Yang.

Mer enn 400 mennesker ble arrestert 
under studentdemonstrasjonene i Stor-
britannia, og over 70 havnet på sykehus, 
ifølge Kettling of the Voices. Protestene 
klarte ikke å forhindre vedtakene om kutt 
og økte studieavgifter.

Huser er fast bidragsyter i Ny Tid.  
alekshuser@gmail.com.
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tingenes varighed, skønhed og bestandig-
hed. Livets mening er parkeret i arbejdet 
styret af en stadig jagt på nye projekter. 
Måske er han udmattet? Men er han så 
træt at han er klar til Kierkegaard, klar til 
at åbne sig for værdiers alvor, klar til den 
kunst det er at eksistere?

Selvet som problem. Nu kommer så den-
ne sørens Kierkegaard og siger at roden 
til alle vores problemer er at vi ikke tør 
vælge os selv. Det er nemlig en opgave 
at vælge sig selv. En opgave der kræver 
lidenskab og en særlig anstrengelse. Sub-
jektiviteten er sandheden fordi den er nø-
glen til det almene. Subjektiviteten er stil-
let som den opgave at blive et selv. Men 
selvet er ikke en kerne indeni, eller et pro-
dukt af sociale omstændigheder; selvet er 
et problem, et forhold der forholder sig 
til det at forholde sig til sig selv. Altså, 
selvet er måden vi forholder os til vores 
måde at tænke og føle på. Det særlige 
ved mennesket er at vi er ånd, det vil sige 
den bevidsthed der kan forholde sig til 
det at være eksisterende. Derfor er det at 
eksistere ikke en selvfølgelighed, men en 
kunst. Det er et krævende og fortsat anlig-
gende der har dyb indflydelse på alt an-
det vi gør. I valget overtager man sin egen 
historie ved at gøre den til sit eget stof 
samtidig med at man integrerer denne 
på en selvudforskende måde i nuet. Det 
aktive erindringsarbejde gør noget ved 
os. Man digter mens man lader sig digte. 
Den etiske opgave er i frihed at overtage 
hele vores nødvendighed. Man vælger sig 
selv, ikke for sin egen skyld, men for de 
andres. At være etisk er i valget at blive 
bevidst; heraf den selvdistance der forbin-
der os med en nødvendighed og dermed 
almenheden. Styrken i denne bevidsthed-
sakt føder ansvaret. Det er derfor det er 
en pligt at blive et selv. I det nyliberale 
præstationssamfund er ansvaret for med-
mennesker og omverden næsten tømt for 
substans. Vi skaber og omskaber os selv 
uden at komme udover os selv. Vi har mis-
forstået det grundlæggende: at vi ikke er 
ophav til os selv. At vi er sat af en anden. 
Kierkegaard kaldte dette for «Gud». Man 
kunne også kalde det for tankens passi-
on – det tænkende jegs aktivitet med sig 
selv. Det, der i gentagelsen stiller selvet 
som problem og forbinder og forsoner 
én med det som er udenfor, det som man 
er ansvarlig for; den anden; Jorden; det 
fremmede.

Forvandling gennem lidenskab. Søltoft 
understreger at Kierkegaard ikke har en 
bestemt etik (regeletik, domsetik et ce-
tera ); grundlaget for etikkens bedrift er 
samvittigheden eller alvoret hvormed vi 
vælger at gøre det vi gør. Men hvorfor 
er det en etisk handling at blive bevid-
st om sit valg? Svaret er, kun gennem li-
denskabens alvor eller tankens passion 
er forvandlingen mulig. Kun gennem et 
lidenskabeligt engagement kan vi gribe 
selvet som andenhed. I romanen   af John 
Williams opdager hovedpersonen Stoner 
en dyb kærlighed til litteraturen i en time 
om engelsk litteratur – et alment kursus 
han tog mens han stadig troede at skulle 
være landbrugsmand. Efter en oplæsning 
af denne Shakespeare-sonet oplevede 
Stoner at han blev bevidst om sig selv på 
en måde, han ikke havde været før. Her-
fra ændrer han sin livsbane: Han vælger 
sig selv og bliver lærer i engelsk littera-
tur. Men hans lidenskabelige engagement 
farver hele hans livssyn og indstilling til 
værdier. Han tager valget på sig. Han ar-
bejder for at leve, og ikke omvendt. Læ-
rergerningen bliver et kald om at gøre sig 
umage, om at gøre stoffet til sit eget. At 
han mislykkes på andre områder, ændrer 
ikke på det væsentlige: forvandlingen 
gennem lidenskaben.

Kierkegaard som coach. Søltoft ser i Kier-
kegaards dialogfilosofi et oplagt bidrag 
til moderne coaching. Men Kierkegaard 
var coach, siger hun – ordet var bare ikke 
opfundet. Det er svært at forestille sig Ki-
erkegaard træde ind erhvervslokalerne 
for at belære ledere om hvordan de skal 
føre og lede deres medarbejdere. Men 
det gør så Pia Søltoft for ham. Inspireret 
af meddelelsens dialektik der går tilbage 
til Sokrates og jordmoderkunsten, hand-
ler det om at stille spørgsmål på en måde 
der hos medarbejderen selv frembringer 
en erkendelse og et muligt svar. Intet nyt 
under solen. Kierkegaards bidrag, deri-
mod, betoner forførelsen og den ironis-
ke spørgen der skal franarre den anden 
dennes selvbedrag, der viser at han ikke 
tager værdier alvorligt eller er styret af 
et fejlagtigt selvforhold, en skjult for-
tvivlelse. Lederen skal inspirere med sin 
ansvarlige personlighed, og ikke lege en 
rolle. Men de sidste to små kapitler i bo-
gen om coaching og ledelse tilføjer ikke 
meget til coachingfeltet og siger måske 
ligeså meget om dette felts parasitagtige 
status. Styrken ved den indirekte medde-
lelses forførelse er tæt forbundet med en 
sanselig eksempelrig kraft. Søltofts tekst 
er her underlig abstrakt og er ikke på 
sproglig omgangshøjde med den sensiti-
ve aflæringsproces der påkræves i denne 
indirekte meddelelse. Flere skønlitterære 
eksempler ville have styrket sagen. Men 
bogens greb om at bringe Kierkegaard på 
banen som modvægt til præstationsmen-
neskets fortvivlelse er godt set.

Carnera er forfatter og essayist. ac.mpp@cbs.dk
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Jean-Luc Godard: 
Introduction to a True History of Cinema 
and Television 
Caboose, 2014

For Jean-Luc Godard er 
noe av det viktigste i en 
filmhistorie å reflektere 
over filmens urealiserte 
muligheter.

FILMFILOSOFI

ENDRE EIDSAA LARSEN

«Å leve i Europa vil si å leve i et kartesi-
ansk system som forteller deg at du ikke 
må motsi deg selv.» Den fransk-sveitsiske 
filmskaperen Jean-Luc Godard, som utta-
ler disse ordene, har imidlertid aldri vært 
redd for å komme med selvmotsigelser; 
snarere har han omfavnet dem som en 
kritisk metode.

Motsigelsen rommer to perspektiver – 
noe som for Godard er bedre enn ett. Her 
er han blant annet inspirert av den dialek-
tiske tenkningen til Karl Marx og den sov-
jetiske filmskaperen Sergeij Eisenstein; 
i sin egen tenkning og filmskaping har 
Godard over flere tiår fulgt et filmatisk 
montasjeprinsipp: å skape forbindelser 
mellom fragmenter (ideer, perspektiver, 
tekster, notater, bilder, lyder) som i ut-
gangspunktet uttrykker motsatte stand-
punkter, eller som i det minste ikke har 
en opprinnelig sammenheng.

I Introduction to a True History of Cin-
ema and Television, den første engelsk-
språklige transkriberingen av en fore-
lesningsrekke han holdt i Montreal i 1978, 
får man møte Godard i kjent, uberegnelig 
stil, idet han reflekterer over sine egne 
filmer og deres relasjon til filmhistorien, 
filmindustrien og kunstformens urealiser-
te potensial (hvis spirer lå i stumfilmen).

Utgivelsen er ikke bare viktig fordi den 
tilgjengeliggjør dette rike materialet for 
nye lesere, men fordi den korrigerer en 
del problematiske sider ved den franske 
transkriberingen, som ble utgitt i bok-
form i 1980 – deriblant utelukkelsen av 
dialogen til Godards «sparringspartner» 
under forelesningene, den jugoslaviske 
filmviteren Serge Losique.

Ukategoriserbar. «De kategoriserte meg 
som ukategoriserbar,» uttaler Godard et 
sted i boken. Filmskaperen er ikke bare 
en karakteristisk sådan, men et begrep 
og et ikon innen den modernistiske etter-
krigsfilmen. Som Losique skriver i bokens 
forord, «redefinerte» Godard hvordan 
man så på film.

Godard har alltid likt å være i bevegel-
se, endre meninger, skifte synsvinkel, kve-
rulere, la en plutselig assosiasjon bryte 
en sammenhengende tankerekke – og har 
latt dette prege filmene sine, som gjerne 
har en fragmentarisk kvalitet. I Introduc-
tion … sier han at dette er en av grunnene 
til at han i en viss forstand foretrekker å 
jobbe innenfor tv, «hvor konseptet med 
fragmentet er tillatt».

Fra debutfilmen 
À bout de souffle 
(Til siste ånde-
drag, 1959) til sin 
foreløpig siste, 
Adieu au langage 
(2014), har Godard 
igjen og igjen re-
vurdert hva film 
er og hvor han 
selv befinner seg i 
filmens historie. I 
den senere delen 
av sin karriere har 

han også undersøkt hvordan film har spilt 
en viktig rolle i et større historisk per-
spektiv, og hvordan tv, video og nye me-
dier har skapt nye muligheter, begrens- 
ninger og utfordringer i hvordan vi kom-
muniserer med bilder.

Introduction … er en bok med mange – 
og av og til selvmotsigende – ideer. Noen 
av dem bekrefter og utdyper ting som Go-
dard har uttalt ved tidligere anledninger 
eller uttrykt i filmene sine, men mange av 
tankene bryter også med en del forestil-
linger man kan ha om regissøren. Visste 
du for eksempel at Godard egentlig vil-
le filme À bout de souffle – en film kjent 
for sin røffe gatefotografering og kvikke 
spontanitet – i et studio, og ikke i Paris’ 
gater?

For dem som allerede er interessert i 
Godard og/eller filmens relasjon til histo-
rie, er denne boken en gullgruve som det 
er vanskelig å anbefale sterkt nok. Men 
Introduction … er også en bok som både 
kan glede og kommunisere med – og ikke 
minst underholde – lesere som i utgangs-
punktet verken er interessert i filmhisto-
rie, filmteori eller Godard. Språket er re-
lativt fritt for fagterminologi, og Godard 
bruker gjerne mat- og sportsmetaforer 
for å forklare sine tanker om film.

Histoire(s) du cinéma. Materialet som er 
samlet i denne boken, kan ses som en vik-
tig del av et større filmhistorisk prosjekt 
Godard har jobbet med siden slutten av 
1960-tallet. Som Godard-biografiforfatte-
ren Michael Witt påpeker i en introduk-
sjonstekst, var forelesningene i Montreal 
en del av en multimedial og eksperimen-
tell undersøkelse av filmens historie som 
resulterte i bøker, cd-er, utstillinger og 
dvd-er, deriblant det enorme verket His-
toire(s) du cinéma (1998–2001).

Dette prosjektet handler om en ny måte 
å «gjøre» filmhistorie på – bruke en ny me-
tode, en ny tilnærming som baserer seg 
mer på (audio)visuell tenkning enn den 
veletablerte, kontekst- og skriftbaserte 
historieskrivningen.

Ifølge Witt var Godard hovedsakelig 
inspirert av to figurer i dette arbeidet: 
filmkonservatoren Henri Langlois og 
kunstteoretikeren André Malraux. Fra 
førstnevnte, som døde i forkant av pro-
sjektet, videreførte Godard en bestemt 
holdning, nysgjerrighet og metode – å 
vise og diskutere filmer og filmutdrag 
som i utgangspunktet, tilsynelatende, 
ikke hadde noe med hverandre å gjøre.

Ideen var å skape nye relasjoner mel-
lom filmer for å oppdage nye sannheter 
om film som uttrykk; å tenke filmhistorie 
på en måte som var tro mot filmspråkets 
spesifikke, audiovisuelle tenkemåte. I 

tråd med dette ble forelesningene holdt 
rett i etterkant av filmvisninger; hver fore-
lesningsdag viste man én Godard-film, 
like etter at man hadde vist utdrag fra 
andre filmer som Godard mente hadde en 
slags kobling til sin egen film. Det er es-
sensielt å se teksten i sammenheng med 
disse visningene, og denne konteksten 
kommer tydelig frem i boken.

Michael Witt påpeker at Godards 
prosjekt her knytter seg til Malraux’ 
kunsthistoriske studier, som blant an-
net inkluderte sammenlikninger mellom 
«kontrasterende behandlinger av det 
samme motivet», og som pekte på «stilis-
tiske likheter mellom verk som var produ-
sert i svært forskjellige kontekster». Witt 
viser også Maulraux’ innflytelse på Go-
dards mer overgripende perspektiv: «Go-
dard arvet fra Malraux en inkluderende, 
global visjon om kunst, og en assosiativ, 
ikke-kronologisk, visuell, poetisk og filo-
sofisk tilnærming til historieformidling.»

Film har blitt synonymt 
med stjerner, millionbeløp, 
massevare og proffe manus; 
men hva kunne den vært?

Godard tok mer bestemt til seg Malraux’ 
«konsept om kunstneren som virkelighe-
tens rival, snarere enn dens transkribent», 
og hans «konsept om kunstens funksjon 
som transfigurasjonen og erstatningen av 
virkeligheten, snarere enn dens rene etter-
likning eller representasjon». Dette punk-
tet er svært viktig, og kan hjelpe en til å 
forstå Godards problematisering av den 
hegemoniske formidlingen av filmens his-
torie. Særlig de første tolv sidene av Witts 
tekst er en glimrende innføring i prosjek-
tets ideologiske og metodiske bakgrunn.

Filmens urealiserte potensial. Noe som 
alltid har vært viktig for Godard, og som 
ofte blir tematisert i Introduction… , er 
spørsmålet om hva film kunne vært. Go-
dard stiller spørsmål ved forhold vi tar 
for gitt, og argumenterer mot de domi-
nerende måter å tenke om film på. Gjen-
nom hele boken foregår det dessuten en 
befriende avmystifisering av filmskaping, 
så vel som en alminneliggjøring av «den 
store kunstneren».

Film er blitt synonymt med stjerner, 
millionbeløp, massevare og proffe manus; 
men hva kunne den vært? Jo, et hendig 
språk som mange kunne bruke til å ut-
trykke seg og kommunisere med (med 
naboen, venner, uvenner), og for å få øye 
på seg selv i verden.

Godard diskuterer konsekvensene av 
at filmproduksjon er såpass kostbart, og 
hvorfor man alltid skal prøve å nå ut til 
flest mulig publikummere («en totalitær 
idé»). Han går også i rette med ideen om 
at man må ha et manus for å lage film 
(selv har han basert filmene sine på no-
tater). Han spør hvorfor filmrammen er 
firkantet, og kameralinsen rund; hvorfor 
en film skal vare i én og en halv til to timer 
– «en komplett idiotisk lengde» – og hva 
vi  mistet da lyden og verbalspråket for 
alvor inntok filmen.

«Det jeg tror på, er mulighetene for 
forandring,» sier Godard; for ham repre-
senterer filmens bilder nettopp dette. 
Slik han ser det, introduserte stumfilmen 
en ny relasjon til verden, et nytt middel 
til å se, kommunisere og orientere oss i 
verden med, som talefilmen ikke klarte 
å videreføre. «Jeg tror filmens historie er 
som et barn som kunne lært noe på en litt 
annen måte, eller som begynte å forstå 
noe annet,» sier han. Talefilmen «norma-
liserte» filmen ved å innlemme den i ver-
balspråkets jernbur: «Bilder er frihet, og 
ord er fengsel.»

Han spør hvorfor filmrammen 
er firkantet, og kameralinsen 
rund; hvorfor en film skal vare 
i én og en halv til to timer – 
«en komplett idiotisk lengde».

Filmens bilder har en annen kraft, vir-
kemåte og sannhetsverdi enn ordene: 
«Bilder er ikke ordre. Man plasserer dem 
i en viss rekkefølge for å la en viss måte 
å leve på komme ut av dem.» Uheldigvis 
er det slik at barn lærer å lese før de læ-
rer å se, mener han. I et provokativt ut-
sagn som bærer med seg ekko fra Michel 
Foucault, foreslår Godard at grunnen til 
at stadig yngre barn må lære å lese, er at 
man vil forhindre at de ser hvordan de 
kan velte om på verden slik den er ordnet.

Praktisk nytte. Mange forbinder nok Go-
dard med høytsvevende tankesprang, 
abstrakte ideer og en svært teoretisk 
innstilling til film. Filmene hans kan vir-
ke avskrekkende og utilnærmelige for et 
vanlig publikum – folk som enkelt og greit 
vil underholdes og se en god film. Mange 
vil hevde at de først og fremst er interes-
sante for de teoretisk filminteresserte.

Men når en leser Introduction … er det 
noe annet som slår en: Her er Godard 
gjennomgående opptatt av praktiske pro-
blemer og films praktiske nytte, slik et rønt-
genbilde er nyttig for legen og pasienten.

En nøkkelreplikk i Introduction … kom-
mer der Godard skriver om hvordan man 
ser når man ser på film og tv: «Du ser deg 
ikke selv i verden, du ser deg selv på inn-
siden av deg selv.» Filmens uoppfylte løf-
te var imidlertid at den skulle kaste oss 
ut i verden, til utsiden av oss selv. Boken 
viser oss en filmhistorietenkning som lar 
denne kvaliteten stå som et sentralt om-
dreiningspunkt.

På en muntlig, ofte morsom, underhol-
dende og prøvende måte – den muntlige 
formen gir oss flere ugjennomtenkte tan-
ker og halvveis formulerte setninger – 
kommer Introduction … med en krevende 
utfordring: å tenke filmhistorie med blikk 
for filmmediets uoppfylte muligheter. Og 
omfavne de fragmentene og de audiovisu-
elle tankene vi støter på som motsier den 
gjengse diskursen.

endreeid@gmail.com

Godards filmhistorie
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Red Star in the North 
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En interessant gjennomgang 
av den nordiske 
kommunismen frem til 
Sovjetunionens oppløsning – 
men uten å gå inn på hvorfor 
noen valgte ideologien.

POLITIKK

ASLAK STORAKER

Red Star in the North er et engelskspråklig 
samarbeidsprosjekt mellom flere nordis-
ke forskere, utgitt på nordnorske Orkana 
forlag. Boken tar for seg historien til de 
kommunistiske bevegelsene i de nordiske 
landene frem til Sovjetunionens sammen-
brudd i 1991. Antologien leverer sentra-
le bidrag til forståelsen av om det fantes 
noe en kan kalle en nordisk kommunisme 
som var spesifikk for de nordiske lande-
ne. For undertegnede var det mye nytt å 
lære, særlig om det finske kommunistpar-
tiets dramatiske historie.

Partienes utspring. Morten Thing gir en 
interessant gjennomgang av Skandina-
via-kommunistenes røtter i venstresiden i 
de sosialdemokratiske partiene, som had-
de kontakt med de russiske bolsjevikene 
på grunn av deres felles engasjement i 

antikrigsbevegel-
sen. Den første ver-
denskrigen førte 
til at mange trakk 
den konklusjonen 
at bare en sosia-
listisk revolusjon 
kunne løse de øko-
nomiske krisene i 
kjølvannet av kapi-
talismen, og forhin-
dre en ny krig.

Det finske kom-
munistpartiet ble derimot dannet av sosi-
alister som søkte tilflukt i Sovjetunionen 
etter sosialistenes nederlag i den finske 
borgerkrigen i 1918, mens kommunistpar-
tiet på Island ikke så dagens lys før i 1930 
og oppløste seg til fordel for et bredere 
sosialistparti i 1938. Det er verdt å merke 
seg at de finske sosialistenes program var 
basert på prinsipper om frie valg og uav-
hengighet fra Russland.

Nordiske filialer. De kommunistiske partie-
ne var organisert i Den Kommunistiske In-
ternasjonale (Komintern) fra 1919 til orga-
nisasjonen ble lagt ned i 1943. Komintern 
fungerte som et slags moderparti, med 
de nasjonale partiene som lokallag. Siden 
bevegelsens hovedsete lå i Moskva, kom 
sovjeterne til å få en svært dominerende 
stilling i organisasjonen. Moskva-tesene 
som ble vedtatt i 1921 erklærte at alle In-
ternasjonalens medlemspartier måtte ret-
te seg etter Kominterns sentrale vedtak.

I Norge valgte flertallet i Arbeiderpartiet 
å slutte seg til Komintern i 1919. Åsmund 
Egge skriver interessant om hvordan det 
var splittelsen i synet på Moskva-tesene 

som førte til at Arbeiderpartiet valgte å 
melde seg ut igjen i 1923, da kommunis-
tene dannet Norges Kommunistiske Par-
ti. Spørsmålet som utløste striden, var 
Kominterns krav om å danne en enhets-
front med sosialdemokratene, noe Tran-
mæl-fløyen i Arbeiderpartiet mente ville 
føre til en unødvendig høyredreining av 
partiet. Skismaet ga seg utslag i at Arbei-
derpartiets Ungdomsforbund etter split-
telsen valgte å gi seg selv navnet «Venstre-
kommunistisk Ungdomsforbund».

Diktatur og revolusjon. Tauno Saarela 
skriver at selv om de svenske og danske 
kommunistene formelt sluttet seg til prin-
sippet om nødvendigheten av en væpna 
revolusjon, var det uten entusiasme, og 
de var «aldri villige til å erklære at arbei-
derne ville starte en slik revolusjon. Etter 
deres mening ville revolusjonen bli vol-
delig bare fordi kapitalistene ville bruke 
alle midler for å holde på makta». Blant 
finner med erfaringer fra borgerkrigen og 
venstrefløyen rundt Arvid Hansen i Nor-
ge, var det imidlertid klare tendenser til 
å mene at makten måtte vinnes med vold.

Det var heller ikke noe enhetlig syn på 
proletariatets diktatur og hva dette ville 
innebære. Mens svenskene og danskene 
understreket at proletariatets diktatur 
var av midlertidig karakter, og ikke kunne 
innføres uten støtte fra det store flertallet 
av arbeiderne, skrev Arvid Hansen i 1924 
om nødvendigheten av «arbeiderklassens 
jernhårde diktatur». Men ingen av de nor-
diske kommunistpartiene ga noen gang 
uttrykk for at partiet ville spille en le-
dende rolle under proletariatets diktatur, 
men argumenterte for at det ville inne-
bære økt demokrati for det brede lag av 
folket. Det erklærte målet var å etablere 
et form for direkte demokrati etter møn-
ster fra arbeiderrådene som oppstod un-
der den russiske revolusjonen.

Etter et linjeskifte i Komintern i 1935, 
la kommunistene vekt på viktigheten av å 
forsvare det borgerlige demokratiet mot 
fascismen, og i 1945 deltok kommuniste-
ne en kort periode i samlingsregjeringer i 
alle de nordiske landene. Etter andre ver-
denskrig forpliktet alle de nordiske parti-
ene seg klart til utvidelse av demokratiet 
og en fredelig overgang til sosialismen.

Ødeleggende innflytelse. Det går klart frem 
av boken at Kominterns kontroll over de 
nasjonale partiene i perioder var svært 
sterk og ødeleggende. Kominterns fordøm-
melse av sosialdemokratene som «sosial-
fascister» fra 1928 førte til partisplittelser 
og dramatisk redusert oppslutning i alle 
de skandinaviske landene. Fra 1935 vedtok 
Komintern at kommunistene i stedet skulle 
danne nasjonale folkefronter med sosial-
demokratene, men kommunistenes trover-
dighet ble svekket av at initiativene kom 
samtidig med den store terroren i Sovjetu-
nionen. Terrorens innvirkning på de finske 
eksilkommunistene er rystende lesning.

Under terroren fra 1936 til 1938 ankla-
get det hemmelige sovjetiske politiet fin-
ske kommunister for «nasjonalisme» og 
spionasje for Finland. Finske aviser og 
finskspråklig undervisning ble forbudt, og 
nesten hele lederskapet fra borgerkrigen 
i 1918 ble skutt eller sendt i arbeidsleirer. 
Så mange som 20 000 finske kommunister 
kan ha blitt drept. De som levde tryggest 
var de som tjente som frivillige i den 
spanske borgerkrigen eller satt i fengsel i 
Finland. Kimmo Rentola skriver at de som 
overlevde, mintes den stalinistiske terro-
ren som «en skitten og nær hemmelighet, 
som ga personlige sår som kan minne om 
barns opplevelser av incest».

Kommunistenes krig. Det er liten tvil om 
at tiden under og rett etter andre verdens-
krig var de nordiske kommunistpartienes 

gylne øyeblikk. Terje Halvorsen skriver 
levende om hvordan kommunistene i 
Norge og Danmark kjempet i første rekke 
mot nazistene, særlig etter at Tyskland er-
klærte krig mot Sovjet i 1941. I Norge var 
NKP det partiet som førte den mest aktive 
motstandskampen og mistet størst andel 
av sine medlemmer under okkupasjonen, 
og i Danmark ble DKP den viktigste kraf-
ten i den militære motstanden. I Finland 
kjempet de fleste finske kommunistene 
interessant nok mot Sovjetunionen under 
Vinterkrigen 1939–40 – noen av dem også 
under fortsettelseskrigen 1941–44.

I de første valgene etter krigen fikk 
kommunistene 12,5 prosent oppslutning i 
Danmark, 11,9 prosent i Norge, 6,3 prosent 
i Sverige, og valgalliansene der kommunis-
tene inngikk 17,8 prosent på Island og 23 
prosent i Finland. I de skandinaviske lan-
dene skrumpet partiene raskt inn etterpå, 
men finnenes og islendernes valgallianser 
fortsatte lenge å prege hjemlandenes poli-
tikk. Medlemstallet i Finlands Kommunis-
tiske Parti var på sitt største så sent som i 
1980, med 51 139 medlemmer.

Lemfeldig behandling. Den definitive ho-
vedvekten av boken handler om kommu-
nistpartienes virke frem til og med andre 
verdenskrig. Etterkrigstiden behandles 
svært lemfeldig, til tross for at det var i 

denne perioden at kommunistene tyde-
ligst utviklet politikk og programmer for 
å realisere en vei til sosialismen basert 
på de nasjonale og demokratiske tra-
disjonene i Norden. Det er synd, for jeg 
skulle gjerne lest mer om kommuniste-
nes deltakelse i freds-, miljø- og solida-
ritetsbevegelsen, og om reaksjonene på 
Khrusjtsjovs oppgjør med stalinismen i 
Sovjetunionen.

I Dag Solstads roman Gymnaslærer Pe-
dersen avslutter hovedpersonen med å 
si: «Et kommunistisk parti skal en passe 
seg for, jeg håper jeg har fått leseren til 
å forstå det. Mer uviss er jeg imidlertid 
på om han (eller hun, som vi sier) har 
forstått den indre jubel jeg har skrevet 
denne beretningen i.» Denne «indre jube-
len» savner jeg i Red Star in the North. En 
sitter ikke igjen med noen god forståelse 
av hvorfor så mange industri- og skogs-
arbeidere, småbønder, fiskere, husmødre 
og intellektuelle brukte så store deler av 
livet sitt på å kjempe for disse partiene, 
i kampen mot fascismen også med livet 
som innsats. Kommunistene hadde for-
tjent å bli tatt mer på alvor som tenkende 
og følende mennesker, fremfor å bli redu-
sert til tørre begivenheter og tall.

Storaker er fredsarbeider og redaktør i  
Sosialistisk Framtid. aslakstoraker@yahoo.no

Det lille røde Norden

Nicole Aschoff 
The New Prophets of Capital 
Verso, 2015

Sterke individer som Bill 
Gates og Oprah Winfrey 
gir kapitalismen en mykere 
profil – men dens evne til å 
skape ulikhet forsvinner ikke 
av den grunn.

ØKONOMI

KJETIL RØED

De fleste av oss har opplevd det: Å bidra 
til en god sak, uten å måtte oppgi konsu-
mets gleder. Det føles bedre å shoppe klær 
når vi vet at ti prosent av inntektene går 
til brønner på landsbygda i fattige deler 
av Afrika. Den dyre cappuccinoen smaker 
bedre når noen kroner av beløpet går til 
vaksiner i katastroferammede områder.

Dette er en trend som har vokst seg 
sterkere og sterkere de siste årene: ka-
pitalisme med et menneskelig ansikt. 
Det finnes nå en rekke organisasjoner, 
institusjoner og bedrifter som smykker 
seg med at deler av deres inntekt går til 
humanitært arbeid eller til fattige. Ja, fak-
tisk vil mange kunne tjene godt på en mer 
økologisk profil, gode fairtrade-avtaler og 
forsikringer om at barnearbeid ikke fore-
kommer. Men kanskje du også har kjent 
en bismak ved dette?

Paradokset skulle være ganske åpen-
bart. På overflaten kan det se ut som om 
Starbucks – for å ta et globalt selskap 
med et humanitært program – faktisk er 
velmenende hjelpere når de gir en skjerv 
til trengende. Dette er jo bedre enn at de 
ikke hjelper i det hele tatt, vil nok man-
ge hevde. Joda. Det er vanskelig å avvise 
et slikt argument fullstendig, men det er 
avgjørende å ha klart for seg hvordan en 
humanisert kapitalisme ikke bare opp-
rettholder kapitalismens herjinger, men 
faktisk gjør den lettere å svelge. For en 
økologisk og humanitær virksomhet er 
bare en del av et markedsføringsprogram 
som fortsatt er mest opptatt av å tjene 
penger. Det humanitære ansiktet er bare 
en maske; det er snakk om kosmetikk, 
ikke om strukturelle endringer. 

Fortellingens makt. Vi er alle historie-
fortellere, sier Aschoff i den briljante The 
New Prophets of Capital. Men selv om våre 
egne beretninger står oss nær, drukner 
de gjerne i andre menneskers fortellin-
ger. «[On] rare occasions stories grow, 
often in direct proportion to the power 
of the teller, to become big, all-encompas-
sing stories that define people, a social 
movement, or a moment in history.» Dis-
se fortellingene sluker våre egne og struk-
turerer dem etter sin egen dramaturgi. De 
fleste av oss kjenner slike metafortellin-
ger: «Den amerikanske drømmen» er en av 
dem. «Krigen mot terror» en annen. Men 

også nasjoner har 
fortellinger som er 
særegne for dem, 
slik hytta og ski-
turen er formative 
grunnelementer 
som inngår i nord-
menns identitet 
og selvbilde. Dra-
matiske begiven-
heter som 9. april 
og 22. juli vil også 
alltid, i en eller an-
nen forstand, inn-

gå i fortellingen om «det norske».
Den største fortellingen i vår tid er 

kapitalismen. «All of us, age-earners and 
capitalists alike, are locked into a system 
designed to perpetually accumulate more 
and more profit, not to satisfy human ne-
eds or to provide for the common good,» 
skriver Aschoff. Det er mange underfor-
tellinger som både nyanserer og befester 
kapitalismen som «mesterfortelling». Max 
Webers «kapitalismens ånd», for eksem-
pel, springer ut fra en protestantisk tra-
disjon, hvor det å tjene penger og spare 
ble ansett som en dyd eller et kall. Det er 
også dette «kallet» Aschoff henter sin tit-
tel fra: Profeter er, ifølge Weber, karisma-
tiske individer som misjonerer for å spre 
sin doktrine.

Tilslørt ulikhet. Aschoffs bok behandler 
nettopp dette aspektet ved kapitalismen, 
ved å fokusere på noen svært sterke slike 
«profeter»: Bill og Melinda Gates, Sheryl 
Sandberg, John Mackey og Oprah Win-
frey. Hva går analysene hans ut på? La oss 
se på noen av dem.

Sheryl Sandberg, som sitter på toppen 
av Facebook-systemet, legger stor vekt 
på individuelle prestasjoner og ambi-
sjoner. Ved å anmode andre kvinner om 
å realisere sine drømmer, «atomiseres» 
kapitalismen som et undertrykkende sys-
tem ved å utelukkende forankre suksess i 
den enkeltes prestasjoner. Mislykkes du, 
speiles kun din egen evne til å følge an-
modningen. Sandberg, som er selverklært 
feminist, mener det må flere kvinner inn 
i toppjobber for å gjøre noe med mange-
len på kjønnsbalanse i arbeidslivet. Det er 
vanskelig å si seg uenig med henne i dét, 
men situasjonen løses i virkeligheten ikke 
ved å sette flere damer inn på toppen av 
disse systemene. De strukturelle ulikhe-
tene ellers i samfunnet vil bestå, spesielt 
for dem som har andre ambisjoner enn 
Sandberg – sykepleiere og renholdsarbei-
dere, for eksempel.

Noe av det samme gjelder Oprah Win-
freys spiritualiserte kapitalisme. I stedet 
for å undersøke fremmedgjøringens opp-
hav – som hun anerkjenner som et stort 
problem – ber hun oss «se innover» og til-
passe oss det eksisterende systemet. Alle 
kan «gjøre det de elsker», sier Oprah: Om 
de er ulykkelige i den jobben de har, må 
de bare skifte beite. Har du ingen jobb, 
må du dyrke nettverk og lære deg nye 
ting – lese bøker, eller bli god i et fremmed 
språk. Slik har Oprah selv fått det til – og 
det er denne selvfremstillingen som er 
selve navet i hennes filosofi. Det er også 

her den bryter sammen, for ved å utelate 
den korte avstanden mellom klassemes-
sige forskjeller og økonomisk ulikhet, 
med sin egen suksesshistorie som medi-
um, skjuler Oprah de reelle strukturelle 
problemene i kapitalismen: At ikke alle 
er like, eller blir likt behandlet, kan ikke 
forandres ved å «følge ens drømmer». Ved 
å dekke til ulikhetene, og lulle oss inn i 
sin sukkersøte drøm, gjør hun oss til «the 
perfect, depoliticised, complacent, neoli-
beral subjects,» skriver Aschoff.

Andre fortellinger. Men de lumskeste pro-
fetene er Melinda og Bill Gates: De gjør 
nemlig svært mye godt i verden med sin 
«filantrokapitalisme» (som Aschoff kaller 
den). De hjelper fattige, oppretter skoler, 
og deler ut midler til trengende både i 
USA og i Afrika. Likevel bidrar de til ka-
pitalismens ødeleggelser ved å insistere 
på at markedsmodellen er den optimale 
– også for systemer som ikke fungerer 
særlig godt når de drives etter markedets 
lover.

Det er avgjørende å ha klart 
for seg hvordan en humanisert 
kapitalisme ikke bare 
opprettholder kapitalismens 
herjinger, men faktisk gjør den 
lettere å svelge.

La oss ta skolen som eksempel: Brukes 
markedet som mal, vil eleven være en «rå-
vare» som bearbeides i en maskin bestå-
ende av lærere, sier Aschoff, og det ferdi-
ge «produktet» vil bli en vare som måles 
etter salgs- og etterspørselslogikk. Men 
barn er ikke, og kan ikke være, en homo-
gen størrelse som kan raffineres på denne 
måten – det ville i så fall gjort barna til 
produkter i form av konforme og lydige 
borgere, fortsetter forfatteren. Problemet 
er velkjent også her i landet, hvor utdan-
nelse kvantifiseres gjennom konkurranse 
og målbare resultater, noe som fører til 
at både kunnskapen og elevene, nok en 
gang, behandles som varer. Dette vil nød-
vendigvis føre til vinnere og tapere – og 
de som ekskluderes, vil være dem som 
ikke så lett lar seg «oversette» til et salg-
bart produkt, eller, i overført betydning, 
kan tilpasse seg de standarder som pro-
duksjonen av elever og kunnskap er nødt 
til å operere med for å holde kapitalmas-
kineriet i gang.

Rettigheter, ikke varer. Dermed gjenstår 
det viktige spørsmålet: Hvilke andre mo-
deller skal vi velge? Jo, vi må finne fortel-
linger som er i stand til å utkonkurrere 
de kapitaldrevne, mener Aschoff. Enkelte 
fortellinger har strøket kapitalismen mot-
hårs allerede – blant annet til 70-tallets 
kollektive bevegelser, som baserte seg på 
naturalhusholdning. Problemet er bare at 
mange av disse motfortellingene har sun-
ket hen i nostalgien og blitt «noe vi min-
nes, snarere enn en modell for å forandre 
samfunnet». I dag kan selv Sarah Palin 
fritt sitere Martin Luther King – ikke på 
grunn av sprengstoffet i tankene hans, og 

disses evne til å konstant utfordre bestå-
ende undertrykkelsesmekanismer, men 
av kosmetiske årsaker. Dette er naturlig-
vis problematisk, siden andre fortellinger 
enn kapitalismens opprettholder en fore-
stillingsverden som gjør forandring til 
noe både tenkbart og mulig.

Gjennom å spinne 
kapitalismens humanitære 
maske med en så fin tråd at 
mekanismene bak knapt synes, 
sys dens ideologi inn i vår 
livsverden på detaljnivå.

Det er viktig å ikke miste motet – for 
fortellinger kan gjenoppfinnes, og nye 
kan skrives. Vi er jo alle, som forfatteren 
påpeker, historiefortellere – så diktning 
er et latent våpen i alles hender. Det vi 
må fokusere på, er at helsetjenester, ut-
dannelse og menneskelig erfaring har en 
verdi i seg selv, utenfor en konkurransesi-
tuasjon. Vi må også insistere på at utdan-
nelse er en rett, ikke et salgsobjekt, noe 
som bringer oss til sosialdemokratiske 
dyder: Helse-, skole- og grunnleggende 
kulturtilbud bør ikke privatiseres, men 
vernes, fordi dette er for verdifulle tjenes-
ter og erfaringsområder til at markedet 
skal få definere og håndtere dem. Blir dis-
se samfunnsområdene kommersialisert, 
blir de også gjenstand for en strid om res-
surser, som, til slutt, vil favorisere noen 
få, og ekskludere noen andre. Holder vi 
blikket festet på de sistnevnte, forsvinner 
enhver roserød tåke som måtte hvile over 
kapitalprofetenes evangelier.

Finmaskede fortellinger. Bill og Melinda 
Gates, Sheryl Sandberg, John Mackey og 
Oprah Winfrey er individer hvis fortellin-
ger overfører kapitalismens hardhet til en 
mer finmasket og mykere form, men som 
også gjør den særs motstandsdyktig i sin 
evne til å absorbere kritikk. Gjennom å 
spinne kapitalismens humanitære maske 
med en så fin tråd at mekanismene bak 
knapt synes, sys dens ideologi inn i vår 
livsverden på detaljnivå.

Nettopp derfor er det så essensielt å 
analysere de «myke» fortellingene om ka-
pitalismen i dag. For å gjøre dette, kan vi 
ikke bare se på det økonomiske systemet 
formalt, som produksjon, inntjening og 
merverdi, men som et nettverk av for-
tellinger som myker opp kapitalismens 
harde kanter og gjør den tolererbar. Ja, 
mer enn det – gjør den sann og universell. 
Aschoff, derimot, plukker fra hverandre 
denne «naturaliseringen» av kapitalismen 
ved å fokusere på de stedene i «evangelie-
ne» hvor den kollapser. The New Prophets 
of Capital er derfor en essensiell tanke-
øvelse, for softversjonen av undertryk-
kelse gjør ikke dens iboende vold bedre, 
bare vanskeligere å få øye på.

Tenk på dét neste gang du donerer en 
femmer til brønner i Afrika gjennom å kjø-
pe en cappuccino.

kjetilroed@gmail.com
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D.A.G.: Den ukjente. 
Attgjeven av Hanne Bramness 
Cappelen Damm, 2015

Ein som fryktar sanksjonar 
og innsyn, skapar heile, nye 
språk.

POESI

METTE KARLSVIK

«Jeg skriver kun skyggeskrift. / Da har 
heller ikke jeg / et navn»

Slik sluttar eit dikt skrive av ein anonym 
pasient på sjukehuset på Valen. «[Jeg] 
har lurt på om dikt kan ha et visst preg 
av å være skrevet i koder fordi dikteren 
trenger å beskytte seg […],» skriv Hanne 
Bramness, som på grunnlag av ei forla-
ten og kasta skrivebok har skapt og gitt 
ut diktsamlinga Den ukjente. I boka gjen-
reisast ei stilna stemme, som formidlar 
frå Valen sjukehus rundt 1925 og gjer eit 
grunnlag for diskusjon omkring psykiatri-
en i Noreg, institusjonskritikk, menneske-
verd, og tilhøvet mellom sensur og sjølv-
sensur:

Hva tilbød de meg / for å stanse min flom 
av ord? / Og hvordan? Ved ikke / å kalle 
noe ved dets rette navn.

Slik sluttar «den ukjente» – «D.A.G». – ein 
tekst, skriven i byrjinga av 1920-talet. Vi 
er innanfor murane rundt det majestetis-
ke asylet i Sunnhordaland – så godt løynd 
at pasientar blir rodd ut dit. D.A.G. skriv 
om tilhøvet mor–dotter, om erfaringa av 
metafysikk, om institusjonen og det å bli 
institusjonalisert:

Kroppen som ble lagt i sengen / ble til 
sengen, den adlød, / slik gikk den i ett 
med underlaget»

D.A.G. si skildring av miljøet og behand-
linga er nøktern og sparsam, men aldri 
positiv. Den liknar ikkje den som Olav 

H. Hauge skildrar 
seinare; ei av takk-
semd for «å få lov 
til å vere ’galen’». 
Hauge kjem til Va-
len nokre år etter 
at D.A.G. døyr.

Valen sjukehus 
blir no museum. 
K o n s e r v a t o -
rar hentar fram 
s t r a u m m å l a r a r 
og anna utstyr for 

elektrosjokk. Dei finn strikketøy, dukke-
tøy og anna handarbeid etter pasientane. 
Romma blir møblerte med gamle stolar 
på hjul, med potte under. Slik innreier dei 
sjukehuset på nytt. Utanfor står konteina-
ren med alt som ikkje får plass. Bøker av 
Bull, Bjørnson – og så, i ein stabel med 
Alle Kvinners Blad: ei notatbok med sli-
te omslag og særeiga handskrift. Poeten, 
forleggaren og attdiktaren Bramness ser 
boka – men tar henne ikkje med seg; ho er 
oppteken med eit senter for kystkultur og 
regional skjønnlitteratur. Men så dukkar 
boka opp att: overrekke Bramness av ein 
tidlegare pleiar frå Valen. «Om dette er 
noko du kan vere interessert i?» spør plei-
aren. Bramness ser lys mellom halvferdi-
ge dikt, i opne rom og manglande ord – i 
det som kan vere sjølvpålagt sensur.

Stilla. I føreordet til boka Silences skriv 
den amerikanske forfattaren Tillie Olsen 
at teksten først var «ein munnleg tale 
gjort frå notat på The Radcliffe Institute 
[…]. Utelatne liner er attskapte, og namn, 
fraser og fotnoter lagde til». På liknande 
vis har Bramness arbeidd med D.A.G. 
sine dikt: Med utgangspunkt i den skak-
ke handskrifta, delvis spontant og delvis 
planlagt; delvis affektert, delvis kontrol-
lert, og omhyggeleg jobba saman, har 
Bramness gjort D.A.G. til ein publisert for-
fattar. Norsk litteratur har fått ei ny stem-
me, ei med eit bileterikt språk som opnar 
for fleire meiningar. Over dikta sine fleire 
tydingar er også meta-nivået interessant: 
Er det diktaren sin sans for estetikk, eller 
ein frykt, som har opna tekstane?

Ny Tid trykte i april utdrag frå Dagbok 
frå Guantánamo. Teksten var ei framsy-

ning i fysisk sensur: Guantánamo-fangens 
rapportar frå leiren var simpelt og banalt 
sladda. Meir sofistikert er måten sensur 
gjennom hundreår har forma språk sin 
struktur og si form: Då den burmesiske 
forfattaren Ma Thida vann Den norske 
Forfatterforeningens ytringsfridomspris 
i 2012, forklarte ho kvifor ho held fram 
med å bruke burmesisk. Språket er ut-
vikla under år med undertrykking, og 
frykta for å seie ting rett ut har gjort det 
bileterikt og poetisk. Burmesisk er eit 
omstendeleg og avansert språk, eitt som 
går omvegar for å skape poenga. Thidas 
skjønnlitterære språk er morsmålet henn-
ar;  det sakprosaiske engelsk: «Eg har all-
tid drive med sjølvsensur. Eg trur ikkje at 
det har vore så medvite, meir eit resultat 
av ein kultur i landet. Sjølvsensur er noko 
rotfesta i måten vi tenkjer på. Når eg skriv 
på engelsk, tenkjer eg også friare,» sa ho.

[Bramness] bidreg til ei 
friskmelding av tidvise 
forkrøpla oppfatningar av kva 
det vil seie å vere sjuk.

Ope. I Handke-debatten har Øyvind Berg 
argumentert for problematiske sider ved 
forfattarens skrift frå Serbia. Berg har vist 
korleis Handke diffuserte situasjonen med 
poesi. «Men nok om Handke-debatten,» 
tenkjer eg – sjølvsensurerande. Den de-
batten var nokre gongar usakleg og nesten 
aggressiv. Eg stoppa meg sjølv frå å ytre 
meg. «Kjenner du deg fri til å ytre deg?» 
Dette var hovudspørsmålet som Fritt Ord, 
via forskarane Tore Slaatta og Hanne M. 
Okstad, stilte norske kunstnarar i vår. Dei 
fann følgjande: Ein tredjedel hadde opp-
levd ei innskrenking i ytringsfridomen sin. 
Kunstnarane nemnde kommersialisering, 
copyright-problematikk, «at samfunnet 
har blitt så politisk korrekt», og omsyn og 
varsemd i høve til andre sine verdiar – til 
religion og så vidare. Ein av kunstnarane 
som svarte, var Ingvar Ambjørnsen. Han 
skreiv om temaet etterpå: «Ble jeg utsatt 
for trusler av noe slag? Ja. Ofte. Fra bok 
én, der ledelsen ved Lier sykehus følte seg 

dårlig behandlet fordi jeg brøt taushets-
plikten. De truet med rettssak.»

Ghostwriting. Og med dét er vi attende på 
Valen, i 1926, som er det året D.A.G. signe-
rer samlinga si. På eit kors på gravplassen 
ved sjukehuset finn Bramness initialane 
D.A.G. – og datoane 1897–1933. Kvifor 
var det viktig for pasienten å fortsette å 
vere anonym? Var det redsla for stigma-
tiseringa ved å vere på «galehus»? Var det 
ei oppleving av at sinnssjukdom hadde 
mindre aksept enn somatisk sjukdom? 
Bramness bidreg til ei normalisering av 
stigmatiserte tilstander. Først og fram-
mast med nærlesinga som ho gjer – med 
vilja til å bli kjent på det mest intime av 
vis. Ho bidreg til ei friskmelding av tidvise 
forkrøpla oppfatningar av kva det vil seie 
å vere sjuk. Bramness går inn i ein lang 
tradisjon av litteraturformidlarar til «den 
omvendte litteraturhistorien». Jan Erik 
Vold har forsøkt å synleggjere dramatik-
ken til Sverre Udnæs, og er mannen man-
ge kan takke for at dei fann dikta til Gun-
vor Hofmo. «Vår» D.A.G får sin plass i ein 
tradisjon fordi Bramness prioriterte det. 
Det er ikkje gitt at det skulle bli slik. Når 
forfattarar vel førelegg for litterære verk, 
ser dei ofte til øvste hylle. Fleire gjer som 
Lars Petter Sveen, og skriv over bibelske 
forteljingar. Agnar Lirhus og Aasne Linne-
stå har skrive seg opp mot Inger Chris-
tensens Alfabet. Bramness vel seg ikkje 
berre eit mindre prestisjefylt prosjekt. 
Ho har gode refleksjonar omkring rolla 
si: «Å fremkalle dikta,» skildrar Bramness 
prosessen som i etterordet. Bileta er kalla 
fram. Utstillinga av dei er godt kuratert. 
Tekstane står klåre for denne lesaren, og 
stemma kling rein i hovudet. Bramness 
si evne til å høyre og sjå gjer meg med-
viten mitt eige blikk, min eigen høyrsel. 
Eg treng knapt førestillingsevne. Dikta 
er allereie sett av, og reflektert i, auga til 
Bramness. Dette bokessayet er eit forsøk 
på å reflektere dikta i fleire sine auge – å 
hindre «Den ukjente» frå å fortsette å vere 
ukjend. Stua inst i bokhandlarar og kas-
sert frå biblioteka, er poesien ofte ukjend.

Karlsvik er forfattar og fast bidragsyter i Ny Tid. 
mette.karlsvik@gmail.com

Spøkelsesskrift
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 Allahs frie natur
«Allahs frie natur – samtale med Shoaib Sultan» er et utdrag fra Alf 
van der Hagens nye bok Meningen med livet? Dialoger om tro (Ver-
bum forlag 2015).

Her samtaler van der Hagen med forfatterne Vigdis Hjorth, Tom 
Egeland, Terje Nordby, Lars Petter Sveen, Anne Kristin Aasmundtveit 
og Henning Hagerup, politikerne Shoaib Sultan og Gerd-Liv Valla, 
historikeren Hans Fredrik Dahl, presten Elisabeth Thorsen, platepro-
dusenten Erik Hillestad, tiggeren Simona Vaduva, domkantor Terje 
Kvam og advokat Geir Lippestad.

Alf van der Hagen er forfatter med redaktørbakgrunn fra Morgenbladet, Bokklubben, NRK 
og Vagant. Meningen med livet? er hans syvende samtalebok.

Shoaib Sultan. (FOTO: Ellen Lande Gossner. Bildet er en del av portrettserien i boken.)

Jordan Scott:  
blert (Coach House 2008), decomp (Coach 
House 2013) og Forced Drift (pågående 
prosjekt)

Fem stk. Artenes opprinnelse 
i oppløsning, talevansker og 
Guantánamo-fangers null-
kommunikasjon er blant 
utgangspunktene for Jordan 
Scotts poesi.

POESI

AV PAAL BJELKE ANDERSEN

Den kanadiske poeten Jordans Scotts 
forfatterskap handler om stemmer som 
mister kontroll, og om en poesi som for-
søker å befinne seg i denne hendelsen. I 
blert (2008) tok han utgangspunkt i sin 
egen stamming; i decomp (2013), som 
var et samarbeidsprosjekt med Stephen 
Collins, lot han Artenes opprinnelse av 
Charles Darwin utsettes for nedbrytnin-
gen fra fem ulike kanadiske økosystemer, 
og i det foreløpig upubliserte prosjektet 
Forced Drift arbeider han med avhørssitu-
asjonen.

Geologi og anatomi. «blert er en tekst 
skrevet for å være så vanskelig som mu-
lig for meg å lese», skriver han i en note 
til boken. Dette forsettet munner ut i dikt 
relativt typisk for kanadisk eksperimen-
tell poesi de siste 40 årene: fonetisk as-
sonans og oppbrutt syntaks dominerer. 
Selv for lesere som ikke stammer er disse 
diktene vanskelige å lese høyt – man må 
i usedvanlig grad aktivere både kropp og 
oppmerksomhet. I tillegg benytter Scott 
en annen velkjent kanadisk metode: å la 
ulike faglige diskurser spekulativt gli over 
i hverandre, i blerts tilfelle geologi og ana-
tomi. Det kan for eksempel lyde slik:

Buccal slinks into hoodoo. The dawn clots 
oort. Bruise syllabic upon upturned ha-
libut, welded to sky curve. We watch, in 
a book toss, the yap blip, and in careful, 
clasp to each blurt, clug clug the sherbet 
angels of wovel’s echolalia. Trash lip, lisp 
smudge: July, muscus, raspberry. Inside, a 
toothful jujube purls comma. We’ll all meet 
on the tongue. We’ll all meet in the tongue. 
Pickaxe plosive bloat and say: b is for by 
the mouth’s slight erosion.

Semantisk implosjon. Mye av teorien bak 
lydpoesien, fra dadaismen til nestoren 
i kanadisk eksperimentell poesi, Steve 
McCaffery, går enkelt sagt ut på å la af-
fektene eksplodere og frigjøres ved å la 
den semantiske kommunikasjonen implo-
dere. Det er vanskelig i dag å tro at lyd-

poesien skal ha en slik frigjørende kraft. 
«Bablinga» er allestedsnærværende, og 
hos sjangerens fremste utøvere, eksem-
pelvis Christian Bök, har fremføringene 
endt opp som en slags showmanship: im-
ponerende prestasjoner, god underhold-
ning og tidvis skjønn poesi (det siste er 
ikke ment ironisk). Imidlertid synes jeg å 
se i blerts versjon av den kanadiske syn-
tesen av lydpoesi og patafysikk en mer 
akutt hendelse enn hos mange av Scotts 
kanadiske kollegaer; det står mer på spill 
enn poesien selv, ganske enkelt fordi er-
faringen av å bruke språket sosialt virker 
styrende for estetikken.

Utstrykningspoetikk. decomp har et like 
enkelt, om enn strabasiøst, utgangs-
punkt som blert: Scott og Stephen Collins 
plasserte fem eksemplarer av Darwins 
Artenes opprinnelse i ulike økosystemer 
i villmarken i British Colombia, og opp-
søkte så bøkene igjen året etter. Arbei-
det har resultert i et svært sammensatt 
tekstmateriale som det ikke er lett å 
avgjøre opphavet til. På den ene siden 
finner vi beskrivelser av bøkenes utplas-
sering og stedene som ble valgt, forfat-
ternes refleksjoner rundt prosjektet, og 
venner og reisefellers kommentarer. På 
den andre siden dikt som under titte-
len «The Readable» gjengir biter av den 
etter ett år kun delvis lesbare Artenes 
opprinnelse, side om side med tekster 
hvor forfatterne har brukt ord og fraser 
fra de opprevne og råtnende sidene til å 
skrive nye, diktaktige tekster. Scott og 
Collins omtaler resultatet som en form 
for utstrykningpoetikk, en måte å få natu-
ren i tale på ved å la den bryte ned og 
omforme en allerede eksisterende tekst. 
I avdelingen «Englemann Spruce/Subal-
pine Fir Zone – Kootenay Lake» lyder en 
av de «leselige» fragmentene fra Artenes 
opprinnelse slik:

the same // rocks // that // one // species 
// have // long // from

Mens den ledsagende teksten, «gloss», ly-
der slik:

Something beyond solidified or pertri-
fied, beyond what glints of sunlight graze 
such textual apparitions. We hope that 
it should happen this way, as vague and 
as indeterminate, ‘the heart of depht wit-
hout appearance’ (Blanchot). But here we 
speak of another formation (not simply the 
how), but of language not detached from 
its conditions, separated from its moments 
of wandering like empty power. No, here 
we hope to speak of the outlet of weath-
er, the reservoir of the day. And us, with 
our books, waiting at the edge in a kind of 
explicatory light, wondering what method 
mulch is, what understanding ensoilment. 
What is forbidden returned as litter. Our le-
aving in the ground, for the ground.

«Normal tale». Scotts arbeid med talehem-
ninger har de siste årene handlet om av-
hørsteknikker. I foredraget «The State of 
Talk, or Forced Drift: Notes Towards Spe-
ech Disfluencies and State Interrogation 
Procedures» på konferansen North of In-
tention i 2011, forteller Scott hvordan av-
hørsmanualer og logger fra Guantánamo, 
Abu Ghraib og politistasjonen i Vancouver, 
der Scott bor, viser hvordan talevansker 
presses frem. Når den som avhøres begyn-
ner å stamme, betraktes det som uttrykk 
for at han eller hun åpner seg og bekjen-
ner, og viser frem sannheter det enten er 
vanskelig å uttrykke, eller som forsøkes 
holdt skjult. Samtidig er denne ukontrol-
lerte talen ingenting verdt om den ikke 
også ender i, eller kan oversettes til, «nor-
mal tale» og inkluderes i et narrativ som 
passer til det den autoriserte makten selv 
bruker. Scott gjengir blant annet en logg 

fra Abu Ghraib – et avhør av en forhørsle-
der etter at en fange har dødd under tor-
tur. Det fortelles hvordan fangen ble mer 
og mer presset og til slutt bare skrek. For-
hørslederen blir om og om igjen spurt om 
fangen «snakket normalt» noen gang under 
torturen, underforstått om han uttrykte 
noe som kunne skrives ned og inkluderes i 
en autorisert «sannhet».

For en poesileser er det 
selvfølgelig fristende å tenke 
poesien som et språk som 
«stammer», som en motstand 
mot det autoriserte narrativet.

«Normal tale» handler i denne sam-
menhengen om å underkaste seg både en 
makt og en «gyldig» fortelling, og om å gi 
etter og snakke – i håp om å få slippe å 
snakke. For en poesileser er det selvfølge-
lig fristende å tenke poesien som et språk 
som «stammer», som en motstand mot 
det autoriserte narrativet. Men Scott er 
nok mer interessert i dynamikken i denne 
akutte språkpolitikken – i å befinne seg 
i den fremfor å skape noen utside. Som 
han ganske riktig påpeker mot slutten av 
foredraget, er stammingen en forventet 
del av forhøret, som et steg i retning mot 
bekjennelsen og «sannheten».

Dette prosjektet, som bærer tittelen 
Forced Drift, finnes foreløpig ikke i bok-
form; kun et kort utdrag er tilgjengelig. 
Imidlertid ble vi under Oslo Poesifestival 
i oktober presentert for noe av research-
materialet. I april tilbrakte Scott en uke 
på Guantánamo, etter å ha søkt om tilla-
telse med begrunnelsen «at han som poet 
ville gjøre opptak av ’ambient sound’ på 
området». På festivalen snakket han om 
besøket, og spilte av noen av lydfilene.

Etikk. Det absolutt mest akutte i det Scott 
sa, både fra scenen og i samtaler, handlet 
om etikk. Hvordan skal han som poet kun-
ne gi en representasjon av et sted skapt for 
at talen til de som er fanget der kun skal 
kunne nå ut formidlet av fangevokterne? 
Scott og journalistene som besøkte Guan-
tánamo sammen med ham, hadde overho-
det ingen kontakt med fangene. De fikk kun 
betrakte dem gjennom et speilglassvindu, 
uten at fangene selv var klar over at det. 
All informasjon om livet på stedet kom fra 
de amerikanske fangevokterne. Scott har 
ikke funnet noe svar, kanskje finnes det 
heller ikke. Foreløpig har vi lydfilene, som 
en slags vitner om både fangenes påtvung-
ne stumhet og poesiens tilkortkommen-
het. En av dem, hvor vi blant annet hører 
aircondition-anlegget (å kjøle ned fangene 
er en hyppig brukt torturmetode), kan hø-
res på Ny Tids nettside.

Andersen er oversetter, og arbeider med Folke-
biblioteket og Audiatur. paalbjelke@gmail.com

Bak et speilglass, i en gåte
Fra decomp, Coach House 2013.

Steinar Opstad: 
Kjærlighetstapene 
Kolon forlag, 2015

Opstads dikt og aforismar 
temmar ei villfaren verd.

POESI

METTE KARLSVIK

Orfeus danna dyr med lyrespel. Den my-
tologiske kulturhelten elska så inderleg 
at han mista kjærasten sin. I Kjærlighets-
tapene – dikt og aforismer skriv Steinar 
Opstad at ein diktar «må vende seg bort 
fra sin elskede mange ganger for å omska-
pe kjærlighetens drama til poesi. Men å 
ha en orfeisk sjel må ikke forveksles med 
å være svikefull». Opstad er trufast mot 
kjærleik og det inderlege i denne skildrin-
ga av håp, tru og kjærleik, og tap, tvil og 
fortsatt kjærleik. Måtte dei bli formidla, 
måtte dei vere skjær av kjærleik i ei opp-
rørd og galen verd.

Poeten. «Han er eit overskotsmenneske,» 
seier Truls Lie. Det er midt i november, 
første dag med snø, og berre dagar sidan 
Opstad las om vinden på Kunstnernes 
Hus i Oslo: «at det fins en fugl større en 
vinden. Men livet har lært meg at så fort 
det kommer tre eller fire andre fugler fly-
vende // så blir vinden igjen det største». 
Vi ser ut på vêret, inn i lågt skydekke. In-
ger Christensen skreiv ein gong at ho likte 
å sjå vêrmeldingane. Ikkje for å kjenne til 
korleis vêret ville bli, men for «et øyeblikk 
å se verden fra oven». Gud er til stades 
på mange måtar i Opstads nye bok. Som 
tema, men også som metode: å sjå stort 
på verda. Dét er ein stor påstand. Men 
Opstad ser stort på verda. Det opstadske 
overskotet er der som visjonar, gjennom 
dikt og aforismar. Diktaren sjølv hevdar 
at det er eit ikkje-idealiserande blikk. Vi 
går til teksten etter eit alternativt svar:

Poesien. «I poesien så vel som i livet kan 
for mye inderlighet være et tegn på tom-
het, akkurat som for lite inderlighet kan 
være et tegn på det samme,» seier Kjær-
lighetstapene. «Du er nødt til å elske noko 
i sund for å komme vidare som lyrikar,» 
seier poeten (Vårt Land, august 2015). 
For størst av alt er kjærleiken: kjærleiken 
til eit anna menneske, kjærleiken til eit 
fellesskap. Opstad materialiserer felles-
skap til aforismar. Lite er så menneske-
leg som denne sjangeren. Aforismar er 
tekstar folk tar med seg heim. Dei festar 
seg til folk som kjøleskåpsmagnetar, og 
er her den dag i dag som eit påtrykk på 
kaffikruset mitt. Ordet «aforisme» kjem 
av det greske aforismos/aphorizein. Det 
tyder «å avgrense». Men all presis og av-
grensa tekst er ikkje aforismar. Dei op-
stadske aforismane er intense poetikkar. 
Dei er tydelege stjerner å orientere seg 
etter i ei kaotisk verd. Men når dette blir 
skrive, finst enno ikkje ei melding av boka 
i noko norsk medium. Poesien treng for-
midlarar. Opstad er ein av våre viktigaste 
slike. Himmelretninger (Kolon, 2011) er 
eit døme. Essaysamlinga formidlar tolv 
poetar – mellom andre Ellen Einan, Gun-
vor Hofmo, Paal Helge Haugen og andre 
nytidige/modernistiske poetar. Ein kan òg 
kalle det ei samling poetikkar, ei samling 
litterære motiv; leiestjerner:

«Noen mennesker har denne evnen til å 
brenne seg på lyset som de selv utstråler 
[…] og jeg vet at om de døde så ville jeg 
bare felle lyse tårer for dem.»

Slik blir Himmelretninger ei romferd i … 
kryptotradisjonen … av modernistiske ly-
rikarar: Opstad kastar sitt lys over dei ut-
støtte eller på andre måtar på utsida. Alle 
hadde dei ein motstand mot det innlysan-
de. Opstad peikte ut dei han meinte var 
«de virkelige genier» – som Ludwig Witt-
genstein. Det er ei djupt human haldning 
Opstad her viser: Han kan løfte diktarar 
høgt. Han tar dei ned att. Kjærlighetstape-
ne spenner mellom himmelen og jorda, 
mellom Gud og bonden. Velkommen inn 
i rommet:

Poesiens bytteøkonomi. «En poet må ha et 
minimum av bondevett, for når åndelig-
heten tar over, fordunster kunsten.» «Poe-
ten er som grisen, lett å stresse.» Høgt og 
lågt står side om side i denne boka. Dik-
taren er sjølvironisk på diktarar sine veg-
ner. Dikta er sjølv ironiske på poesiens 
vegner. Eit døme er kursiveringa av «lite» 
i «for lite inderlighet kan være et tegn på 
det samme». Lite er vel så inderleg som 
kursivering. Andre vil kalle kursivering 
styrande. Kursiven kan vere påtrengan-
de. Men Opstad rammar kursivar stramt 
inn. Han er ein balansekunstnar på den 
smale vegen mellom for mykje og for lite. 

Kjem det naturleg, 
eller er det jobba 
fram? «Nesten in-
genting er impul-
sivt eller spontant i 
diktet, det er forbe-
redt gjennom år i 
dikterens sinn. For 
dikteren er livet en 
eneste lang øvelse 
i kunsten å konsen-
trere seg.»

Opstad er ein 
kresen språkbru-

kar og utvilsamt ein stor stilist. Der ute 
finst det eit utal av gode analysar av Op-
stad som språkbrukar. Noko nytt med 
denne samlinga er aforismane. «Aforis-
men sikter til ei verd som ikkje finst,» 
seier diktaren til Vårt Land. Aforismane 
er heile og ryddige. Dei er konsentrerte 
tekstar om konsentrasjon. Men verda og 
livet er kaotisk. Aforismane er ideelle – 
om det umulege idealet. Aforismane pro-
blematiserer det aforistiske. I dette ligg 
noko av spenninga i samlinga. For å seie 
det med Opstad sjølv, frå Vårt Land-inter-
vjuet: «Poesien er det språket som egner 
seg best til å favne om det paradoksale.»

Gud er til stades på mange 
måtar i Opstads nye bok. Som 
tema, men også som metode: å 
sjå stort på verda.

Opstad gir minst to former for håp. Det 
eine er fellesskapet. For vel er boka skrive 
frå eit «eg» – men fellesskapet står sterkt. 
Det er der i vinden og i fuglane som ligg 
på vinden. «Vi» møtest i konsentrasjon i 
Kjærlighetstapene, som potensielle brør 
og systre i kloster. «Steinar av Oppstan-
delsen,» skriv forfattaren ein stad i boka. 
Munken drar veksel på poeten. Poeten 
drar veksel på munken. Dei deler konsen-
trasjon. Dei deler messe. Dei deler musikk 
og kor. Opstads kor er av dei tradisjons-
løyse; dei som høyrer til i tradisjonen av 
dei som står utanfor. Opstad gir eit alter-
nativt fellesskap: poesien sjølv. «Poesien 
er det dypest saklige og det eneste som 
forsoner.»

Poesien og verda. «Er troen en dagdrøm? 
Nei, slik kan det ikke være, for et helt liv 
kan ikke være fylt av en og samme drøm. 
La oss heller si at troen er like virkelig 
som været.» Vêret er tett på oss, her vi sitt 
i Oslo sentrum. Snøen blir til sludd, gate-
ne varmare. Folk går ut, gjer bysentrum 
travlare. Eg er i det opstadske. Farta han 
har skrive med, smittar. Skuldrene senka, 
sansane opna. Kaffien framleis varm. Ka-
feen har stor plass, stor ro. Sjølvmords-
bombarar drep hundrevis i Paris og Liba-
non. Frankrike bombar Syria. Norsk politi 
tar opp våpena. Noreg hastebehandlar 
endringar i loven for å stoppe flykt-
ningstraumen i Finnmark. Folk massevan-
drar frå forferdelege kår til stader som dei 
har lese og høyrt at skal vere betre. Infor-
masjon vandrar og flyt – som båtar og tog 
av flyktningar. Informasjonssamfunnet er 
ei æveleg summing, ævelege inntrykk. 
Bilete av dei gode liva blir lagra hos dei 
misnøgde. Som så mange gongar før i 
historia – ja, meir enn nokon gong, legg 
folk på vandring. Meir enn nokon gong 
vert det dokumentert. Det kjennest ute 
av kontroll; vilt, alvorleg. Nokon må tem-
me villskapen. Orfeus tar opp lyra. Han 
speler tårene fram i forherda andlet. Sjølv 
dyr blir danna av orfeisk spel. Etter eit 
kjærleikstap vender Orfeus attråa si mot 
gutar. Forsmådde, forelska kvinner kap-
par hovudet av han. Hovudet flyt i land 
på øya Lesbos. Der held det fram med å 
synge, gjennom Kjærlighetstapene. Varme 
kvileskjær i ei tilfrose verd.

Karlsvik er forfatter og kritiker i Ny Tid.  
mette.karlsvik@gmail.com

Opstads orfismar

Ny Tid har den største annonseflaten i Norge.
Ta kontakt med annonse@nytid.no

Ny Tid bringer i høytiden en 
samtale med Shoaib Sultan  
om tro, fra den nyutkomne 
boken til Alf van der Hagen.

AV ALF VAN DER HAGEN

«Ja, jeg tror på Gud. Men om jeg er sik-
ker? Jeg er sikker på at jeg tror. Tro er en 
annen type kunnskap. Det er en tro, rett 
og slett. Men for meg er tvilen en nød-
vendig del av troen. Det er ikke slik at jeg 
bare godtar ting. Jeg godtar at ting ikke 
alltid er tydelige. At jeg ikke forstår alt.»

Hvem er Gud?
«Jeg ser på Gud som en kraft i verden, 

som inviterer til noe godt. Og mennesker 
med sin frie vilje har mulighet til å velge 
dette gode, eller å la være. En rabbiner 
skrev en gang at religion handler om 
hvordan vi behandler hverandre, og at alt 
annet er kommentarer.»

Da er religion først og fremst etikk for deg?
«I veldig stor grad. Religionen skal jo ha 

en hensikt, og hensikten må være å gjøre 
oss til bedre mennesker. Ikke i forhold til 
Gud, for Gud trenger ikke at jeg ber eller 

spiser eller følger bestemte regler. Det 
gjør ingen forskjell for Gud, men det gjør 
en forskjell for meg. Gud gir meg noen 
retningslinjer som er bra for meg. Derfor 
handler religion også om fornuft.»

Er din Gud også min Gud?
«I bunn og grunn tror jeg at alle ulike 

religioner prøver å nærme seg den sam-
me Gud, men fra ulike hold. Jeg kan ikke 
si at du skal velge det samme som meg. 
Alle må finne sin vei. Alle veier fører ikke 
nødvendigvis frem. Men religionsfrihet er 
en absolutt nødvendighet, for religionens 
skyld! Å tvinge eller true noen til å tro, 
ødelegger troen fullstendig. Tvang er en 
fornærmelse mot all religion. Som om 
Gud trenger troende, og vi må få dem inn 
for enhver pris? En slik holdning er egent-
lig gudsbespottelse.»

Hva med misjon? Å overbevise andre?
«Selv har jeg beveget meg bort fra det å 

prøve å overbevise noen. Det er viktigere å 
fortelle andre om min tro, slik at de forstår 
hvorfor jeg velger som jeg gjør. Det er det-
te religionsdialog går ut på for meg. Hvis 
noen har lyst til å høre om det, og det hjel-
per noen på deres vei, er det kjempebra. 
Men en konvertering må være en prosess 
hos den enkelte, og den må foregå uten at 
noen føler seg presset inn i det.»

Hvorfor er du muslim?
«Fordi jeg finner en sannhet i islam. 

Som mennesker har vi mange spørsmål, 
og jeg finner svar når jeg setter meg ned 
og leser Koranen. I ungdommen leste jeg 
alt jeg kom over av religiøs litteratur fra 
de store tradisjonene: jødedommen, kris-
tendommen, hinduismen, buddhismen. 
Men jeg endte opp med islam.»

Hva likte du best med de andre?
«I buddhismen fascinerte det åndelige 

aspektet meg, særlig meditasjonen. Mus-
limene kaller det ikke meditasjon, men 
jeg ser de muslimske daglige bønnene 
som en viktig meditativ øvelse. Bønne-
ne er jo ikke for Gud, han trenger dem 
ikke. De er for mennesket. For å kunne 
reflektere over eget liv, over egne valg 
og utfordringer. Det som fascinerer meg 
med kristendommen, er tanken om tilgi-
velse, om Guds kjærlighet. Det sier også 
noe om menneskets feilbarlighet. «Det 
er menneskelig å feile,» sier vi. En enkel 
setning, men den sier mye om forholdet 
mellom mennesket og Gud.»

Har du selv hatt religiøse kriser og anfek-
telser?

– Stadig vekk. Du ser sultkatastrofer et 
eller annet sted i verden og tenker: Hvor-
dan i all verden kan Gud tillate dette? 
Svaret jeg kommer til, er at det ikke er 
Han som tillater dette. Det er vi mennes-
ker som tillater det.

– Men da er ikke Gud allmektig?
– For at reell frihet kan finne sted, må vi 

også ha frihet til å gjøre ting som er helt 
gale. Og det gjør vi dessverre stadig vekk. 
Altfor ofte prøver vi å skyve våre gale valg 
over på Gud, eller bruker Gud som be-
grunnelse for alt det onde som skjer.

– Er du redd for å synde mot Gud?
– Nei. Det man trenger å være bekymret 

for, er å synde mot andre. I islam finnes to 
sentrale begreper: huquq Allah og huquq 
al-ibad. Plikten overfor Gud og plikten 
overfor medmennesker. De pliktene du har 
overfor andre mennesker, er vel så viktige 
som dem du har overfor Gud. I Koranen 
står det at Gud vil tilgi synder gjort mot 
ham, men han kan ikke uten videre tilgi 
synder som er gjort mot andre mennesker. 
Hvis jeg synder mot deg, vil du kunne 
tilgi meg, men Gud vil ikke tilgi meg, med 
mindre du gjør det. Det er mennesker som 
må tilgi mennesker. Og en del sufier, som 
jeg har begynt å lese mer av, sier at det 
hele starter med å si: «Jeg tilgir alle som 
har gjort noe galt mot meg.» Det er en 
holdning jeg som ung mann ikke helt grep 
tak i. Hvorfor i all verden skulle jeg tilgi 
noen som hadde gjort noe galt mot meg? 
Men for å bruke et veldig kristent begrep: 
«Hvem kan kaste den første sten?» Hvem 
er totalt uten synd, hvem har ikke gjort 
noe galt mot noen? Den eneste måten ver-
den kan bevege seg fremover på, er ved at 
vi sier: Ja vel, jeg tilgir dem som har gjort 
noe galt mot meg, og jeg håper de andre 
vil gjøre det samme med meg.

Du nevnte sufiene. Persiske poeter som 
Sa’di og Rumi, eller Attar i boken Fuglenes 
forsamling, etterlater et sterkt inntrykk 
av at kjærligheten står over en bokstavtro 
lesning av Koranen. Er det også din opp-
summering av sufismen, at Kjærligheten er 
større enn Loven?

«Jeg har Fuglenes forsamling liggende 
fremme hjemme. Men for meg er det 
ingen motsetning her. Det finnes enkelte 
troende som hevder at de selv er bokstav-
tro, mens de andre bare tolker. Men det 
finnes jo ikke noen som bare er bokstav-
tro. Det er ikke mulig. Alt er fortolkning. 
Den eneste måten du kan forholde deg til 
en tekst på, er ved å tolke den. Noen vel-
ger å tolke den på én måte, andre på en 
helt annen måte. Koranen er nedskrevet 
på arabisk, kanskje det mest maleriske og 
poetiske språket i verden. En som formu-
lerer seg godt på arabisk, bruker lang tid 
på å komme til poenget. Man tilnærmer 
seg aldri noe direkte. Dette blir faktisk 
sett på som noe positivt. Hvorfor skulle 
man da tilnærme seg religiøse skrifter på 
en helt annen måte?»

Har du ennå foretatt Hajj, den store pile-
grimsreisen til Mekka?

«Nei, jeg har foreløpig bare vært på det 
som kalles den lille pilegrimsreisen, Um-
rah, altså en reise til Mekka utenom Hajj. 
Jeg var der sammen med min kone for 
noen år siden.»

Hva forventer du deg av Hajj når du en 
gang skal dra for å oppfylle dine forpliktel-
ser som muslim?

«Hajj er en opplevelse som endrer deg, 
på den ene eller andre måten. Folk som i 
utgangspunktet kanskje ikke tar religion 
så tungt, kan bli veldig religiøse. Men 
andre ender faktisk opp med det mot-
satte, og mister troen. Jeg ser frem til å 
reise, men jeg har store problemer med 
den ekstreme materialismen som preger 
dagens Saudi-Arabia. Det bygges digre 
luksushoteller rett inntil hellige steder. 
Jeg vet ikke hvordan dette vil påvirke min 
Hajj, men jeg synes at verden beveger seg 
i en mer og mer materialistisk retning, 
også på religionsfronten. Og Saudi-Arabia 
gjør alt galt på det området! Nå merker 
jeg at det er miljøpartipolitikeren som 
snakker. Det er mange muslimer også i 
Norge som befinner seg midt i en stor 
klassereise. Foreldrene kom kanskje som 
analfabeter fra en fattig region i Pakistan, 
mens barna har tatt høyere utdanning, 
fått gode jobber og er midt i en stor ma-

teriell velstandsutvikling. Helt greit, folk 
må finne sin egen vei, jeg skal ikke sitte og 
si hva som er rett og galt. Men jeg skulle 
ønske, også for muslimer, at materiell suk-
sess ikke var det vi stadig prøver å måle 
hverandre etter.»

Du omtalte Gud som en positiv kraft i 
verden. Finnes det spesielle steder du har 
vært på, hvor du har kjent den kraften?

«Jeg er glad i å være ute i naturen. Min 
barndom fra jeg var ti til atten år tilbrakte 
jeg på et sted som heter Skogbygda, eller 
Skaubygda, i Nes kommune i Akershus. 
Det ligger helt opp mot grensen til Hed-
mark. Dette er år som har satt sitt preg 
på meg. Jeg liker veldig godt å være ute i 
naturen.»

Hvordan merker du Guds nærvær der?
«Jeg merker en ro. Når livet presser på, 

liker jeg å gå i skogen og føle både den 
fysiske anstrengelsen og atmosfæren når 
du er helt alene og bare hører fuglekvitter 
eller en sildrende bekk. Det er en god fø-
lelse.»

Men er det egentlig noen forskjell på det 
du opplever i skogen og det et humanistisk 
medlem av Naturvernforbundet kan opple-
ve på samme sted?

»Opplevelsene kan være mye av det 
samme. Men utgangspunktet man har, 
påvirker jo ofte hva man greier å tolke ut 
av dem. En av de bøkene som har påvirket 
meg aller mest i livet, heter The Road to 
Mecca. Den er skrevet på 1950-tallet av en 
østerriksk jøde som endte opp med å kon-
vertere til islam og tok navnet Muhammad 
Asad. En fantastisk bok. Han skriver blant 
annet om disse nettene ute i ørkenen, hvor 
du plutselig kan skjønne hva religion er. Du 
forstår hvorfor alle de tre store verdensre-
ligionene stammer fra samme sted, for det 
er ingen andre steder du kan føle deg så 
nær Gud som ute i ørkenen om natten. Når 
man er alene der, skjønner man dette. Når 
jeg for egen del er ute i skog og mark eller 
ved kysten, gjerne på et tidspunkt hvor 
det ikke er altfor mange andre mennesker 
der, da føler jeg noe av det samme.»

Jeg kunne også sagt det motsatte: Under 
stjernehimmelen forstår du hvor uendelig 
liten du er. Hvor absurd kaldt og menings-
løst universet er, hvor ubetydelig og kort 
dette livet er før vi skal dø, og det ikke er 
noe mer. En angst som griper tak. Har du 
kjent på det?

«Jo, både hvor lite menneskelivet er, 
og hvor stort universet er, det er følelser 
jeg kjenner igjen. Men det fyller meg i 
liten grad med angst, snarere tvert imot, 
det gir en veldig ro … Da jeg var general-
sekretær i Islamsk Råd Norge, fikk jeg et 
merkelig spørsmål fra en journalist:

«Vil din tro komme i krise hvis man 
finner ut at det er liv andre steder i rom-
met?» «Nei, selvfølgelig ikke,» svarte jeg. 
I Koranen står det at Gud laget universet 
og spredte liv gjennom det. Da høres det 
merkelig ut om alt liv skulle ha havnet på 
denne ene lille planeten. Jeg minnes alltid 
en episode i Tommy og Tigern, der de to 
sitter og ser opp mot himmelen og den 
uendelige stjernehimmelen. Så kommer 
det fra Tommy: «Jeg tror beviset på intelli-
gent liv der ute er at de ikke har kontaktet 
oss.»»

Ja, nettopp. Og det er vel miljø- og 
klimapolitikk som er de temaene du bren-
ner mest for?

«Jeg kan godt føle svimmelheten i bildet 
av et menneske som sitter høyt oppe i et 
tre og sager av greina det selv sitter på. 
Klimaendringene er ikke noe som kom-
mer; de er her allerede. Men de rammer 
andre mer enn oss. Vi lever fortsatt i en 
fornektelse: Det er viktig at noen gjør noe, 
liksom, men det må være noen andre enn 
oss. India må for all del ikke få samme le-
vestandard som oss, for da knekker grei-
na. Om det er én ting jeg er redd for, er 
det de store konfliktene som kan oppstå 
i verden når ressursene minker og antal-
let mennesker øker. Vi trenger å ta noen 
grep, vi trenger politikere som tør å si folk 
imot. Alle kan ikke få mer. Vi må kutte ned 
på noe. Men dessverre finnes det få politi-
kere som tør å si slike upopulære ting.»

Tilhører du reformleiren blant norske 
muslimer?

«Det er ofte en kunstig konstruksjon, 
dette med moderate og ikke-moderate. 
Men jeg leser mange reformtenkere; for 
eksempel Fazlur Rahman, en pakistansk 
tenker fra 1960-tallet som bygget opp 
islamstudiene ved Chicago-universitetet 
i USA. Og Khaled Abou El Fadl, som har 
skrevet boken The Great Theft: Wrestling 
Islam from the Extremists, han fikk en pris 
av Universitetet i Oslo for noen år siden. 
Hans bok hevder at islam er blitt kapret 
av ekstremister, og at det gjelder å ta 
religionen tilbake. Eller den amerikanske 
professoren Kecia Ali, som er feminist og 
sterk muslim samtidig. Hun skriver for 
tiden på en bok om profetens hustruer. 
Den ser jeg frem til. Jeg liker å lese det 
slike mennesker skriver, men det betyr 
ikke at jeg er enig med dem i alt. Ofte gir 
de meg ikke svar på det jeg lurer på, men 
de gir meg flere gode spørsmål å undres 
over. Jeg er kommet forbi den perioden 
hvor man trenger noen som gir svar. Jeg 
trenger ikke deres svar, jeg trenger de 
gode spørsmålene som jeg kan sitte og 
reflektere videre over.»

Utdraget er trykket med tillatelse fra 
Verbum forlag og forfatter.
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Kritikk FILM

LEGER UTEN GRENSER - 
SAMMEN REDDER VI LIV

Under et år etter at de første flyktet fra politisk uro til 

 Tanzania fra Burundi, bor nå over 100 000 burundere i to 

overfylte leirer: Nyarugusu og Nduta. Flere tusen bor i telt 

som er laget for å huse 200, men som mange steder rom-

mer opptil 370 mennesker. 

På grunn av pengemangel strever hjelpe organisasjonene 

med å takle behovene. Når som regntiden nærmer seg, 

er Leger Uten Grenser bekymret for at boforholdene vil 

 forverre seg  ytterligere. 

I mai i år satte Leger Uten Grenser opp et behandlings-

senter for kolera i Nyarugusu- leiren etter et utbrudd av 

den vannbårne  sykdommen. 

Leger Uten Grenser har så langt vaksinert mer enn  

107 000 mennesker for  kolera og deler ut 270 000 liter 

rent drikkevann hver dag på fem  forskjellige  steder i leiren. 

De største medisinske  utfordringene er  malaria, diaré og 

luftveisinfeksjoner.

 

På TV 2s Artistgalla kan du se Sven Nordins møte med 

noen av pasientene vi behandler i Tanzania og hvordan 

Leger Uten Grenser  jobber i leirene.

Gå ikke glipp av årets viktigste TV-program.

TV 2s Artistgalla den 19. desember 

klokken 21.40.

Foto: Erwan Rogard

Dreamcatcher 
Regi og foto: Kim Longinotto

En eks-prostituert kvinne 
reiser rundt i Chicagos gater. 
Med sine egne grufulle 
erfaringer som middel, 
hjelper hun andre ut av 
mindreverdsfølelse og et liv 
som vare.

DOKUMENTAR

AV ENDRE EIDSAA LARSEN

I en nærmest lynchsk nattehimmel, like 
fortryllende som den er upålitelig, svever 
vi sammen med oversiktsbilder som sku-
ler ned på en glitrende storby. Nedenfor 
står skyskrapere som gudgitte gaver og 
lys som ser ut som glødende gull.

Deretter blir vi tatt med ned på gatepla-
net og får høre en historie fra stedet der 
mennesker lever (eller forsøker å leve): 
En kvinne ved navn Brenda Myers-Powell 
tilbrakte 25 år av livet sitt som prostitu-
ert. Hun ble skutt fem ganger, knivstukket 
over tretten, og en dag ble hun dopet ned 
av en mann som deretter rev huden av 
ansiktet og kroppen hennes.

Denne kvinnen trodde hun hadde mis-
tet ansiktet for alltid, og «alt hun ønsket 
seg var å få ansiktet sitt tilbake – og å bli 
en kvinne, fordi hun aldri kunne huske å 
ha vært en kvinne».

Slik starter dokumentaren Dreamcat-
cher (2015). Brenda står i et klasserom og 
forteller denne historien om seg selv.

Den grusomme vandalismen fører tan-
kene til det den meksikanske journalisten 
Sergio Gonzáles Rodriguez rapporterte 
om i et essay publisert i augustutgaven av 
Le Monde diplomatique, «Taxien stopper 
brått ...», en opprørt vitnebeskrivelse av 
et land gjennomsyret av korrupsjon, tor-
tur og vold: Liket av Julio César Fuentes 
Mondragón, en av studentene som ble 
kidnappet i Guerrero den 26. september 
i fjor, ble funnet med øynene revet ut og 
huden flådd av ansiktet.

Som Rodriguez skriver i en refleksjon 
over umenneskeliggjøringen ved denne 
volden, og ved hypotetisk å innta volds-
utøverens posisjon:

«Jeg river ut øynene dine for at du ikke 
skal se meg og det jeg gjør mot deg, og for 
at du heller ikke skal kunne se deg selv 

i ditt siste øyeblikk eller forstå hva jeg 
kommer til å gjøre med deg. Min anony-
mitet er din, jeg skiller deg fra ditt ansikt 
og forvandler deg til meg selv.»

Hva i helvete er det vi er i stand til å gjø-
re med hverandre? Som disse historiene 
bevitner, er umenneskeliggjøring en del 
av det vi kaller det menneskelige. Dette 
er en del av det som skiller oss fra dyre-
ne. Da Aristoteles snakket om mennesket 
som et fornuftsvesen, tok han høyde for 
denne morbide impulsen: Det rasjonelle 
mennesket er kapabelt til handlinger som 
er mye verre enn udyrenes vold. Det er 
fornuftsvesenet som torturerer, som be-
handler sine slektsvenner som varer, som 
evner å frata mennesker deres følelse av 
å være menneske.

I motsetning til unggutten Julio, over-
levde Brenda umenneskeliggjøringen. 
Hun fikk til og med et ansikt tilbake. Og 
nå, i starten av Dreamcatcher, ser vi dette 
ansiktet i et nærbilde mens hun forteller 

sin historie. Ansiktet er bestemt, stolt og 
fylt av en bastant glød. «I dag står denne 
unge kvinnen foran dere,» forteller Bren-
da en skoleklasse og oss seere. «En kvin-
ne med et ansikt.»

Brenda har gjort sine ufattelige traumer 
til fattbare meddelelser som kan hjelpe 
andre. Hun slår tilbake mot «anonymise-
ringen» hun har vært offer for (ved å bli 
behandlet som vare, et objekt), og er med 
på å gi et ansikt til et ellers lite gjennom-
siktig system av overgrep og utnyttelse.

Observerende. Den britiske dokumentar-
filmskaperen Kim Longinotto har helt si-
den 1970-tallet, med studentfilmen Pride 
of Place (1976), gjort motstand mot sys-
tematisert undertrykking. Hun er likevel 
mest kjent for sitt arbeid fra sent 90-tall 
og frem til i dag. Longinotto har ofte 
samarbeidet med andre regissører, som 
da hun og Ziba Mir-Hosseini lagde den 
oppsiktsvekkende Divorce Iranian Style 

(1998). Men i de siste filmene har hun 
hatt regien alene (Hold Me Tight, Let Me 
Go, 2007; Rough Aunties, 2008; Pink Saris, 
2010; Salma, 2013). Dreamcatcher er den 
foreløpig siste i rekken av rystende, pris-
belønte dokumentarer fra Longinotto, 
som løfter frem ansikter til kvinner som 
kjemper for et bedre liv.

Det gir mening når Longinotto 
forteller at hun bare tok opp 
kamera og filmet når hun «fikk 
gåsehud».

I Dreamcatcher følger hun Brenda mens 
hun reiser rundt i gatene i Chicago og for-
teller om sine erfaringer. På gatehjørnene 
deler hun ut kondomer til prostituerte, og 
tilbyr å hjelpe noen til å komme seg vekk 
fra gata; i fengsler og på skoler opplyser 
hun om hersketeknikker og overgrepets 

psykologi, for å ruste unge jenter og kvin-
ner til å forsvare seg mot halliker, overgri-
pere og en skam- og skyldfølelse som ikke 
har noen reell grunn til å eksistere.

Filmens tittel refererer til en van kalt 
«The Dreamcatcher», som Brenda og an-
dre bruker i sitt arbeid. Brendas betalte 
jobb er å snakke med prostituerte i feng-
sel, men på fritiden reiser hun rundt på 
skoler og kjører rundt i gatene og prøver 
å plukke opp de prostituertes drømmer.

Styrken til Brenda som «veileder» ligger 
nettopp i hennes bakgrunn; hun har selv 
vært i skoene til dem hun hjelper, så hun 
kan og vil ikke dømme. Slik sett minner 
filmen om Steve James’ strålende The In-
terrupters (2011). Her følger vi tidligere 
gjengmedlemmer i Chicago som nå job-
ber for organisasjonen Ceasefire. Disse 
folkene prøver å snakke ungdommer fra 
å drepe hverandre. Ved å intervenere i 
miljøer de selv har vært en del av, inne-
har disse «formynderne» en langt større 
respekt blant gjengene enn det politiet 
og ordensmaktene nyter; de gir praktiske 
råd der politiet fordømmer og pågriper. 
For eksempel er det en som snakker en 
ung gutt fra å ta livet av en annen – ikke 
fordi det moralsk er feil, men fordi det er 
dumt å havne i fengsel og ødelegge sitt 
eget liv. Ceasefire fremstår som et «kom-
promiss» som fungerer.

Longinottos film bærer ikke bare lik-
heter til The Interrupters i hvordan den 
portretterer aktivister som finner sin av-
gjørende etos og handlekraft i den selv-
opplevde erfaringen av det miljøet de 
intervenerer men også i sin filmatiske 
metode. Disse filmene opererer med en 
observasjonell stil der filmskapernes til-
stedeværelse impliseres mer enn artiku-
leres; Longinotto er ikke synlig i bildet, 
og hun kan nesten aldri høres, men vi kan 
merke hennes tilstedeværelse i nærheten 
til menneskene som filmes – både i fysisk 
og emosjonell forstand. Brenda og dem 
hun snakker med virker tillitsfulle og ge-
nuine foran kameraet, som ofte observe-
rer to mennesker i samtale.

Det er i tilstedeværelsen i enkeltsitu-
asjoner, og ikke som helhetlig komposi-
sjon, filmen er på sitt beste. Det gir me-
ning når Longinotto i et intervju (med 
Eric Hynes for Sundance Institute) for-
teller at hun bare tok opp kamera og fil-
met når hun «fikk gåsehud» (over 12 uker 
samlet hun angivelig bare 15 timer med 
materiale!). Det er øyeblikk som brenner 
i denne filmen – øyeblikk som åpner opp 
til ufattelige liv.

Ofre med motstandskraft. Et stykke ut i 
Dreamcatcher står Brenda på en talerstol 

og kommenterer et innlegg fra en eks-hal-
lik ved navn Homer. Denne eks-halliken 
vanket i samme miljø som Brenda, og var 
en venn av hennes egen hallik. Nå hjelper 
han hennes opplysningsprosjekt ved å 
fortelle unge kvinner om sine utspeku-
lerte hallikstrategier. Brenda påpeker det 
ironiske i den nye maktbalansen: Eks-hal-
liken jobber for den eks-prostituerte.

Som filmhistorikeren Brian Winston 
har argumentert for, finnes det i doku-
mentarfilm en lang tradisjon for å frem-
stille mennesker som ofre. Det kan være 
en stor uoverensstemmelse mellom en 
dokumentarfilmskapers portrett og et 
subjekts selvopplevelse, og en tildelt of-
ferrolle kan være svært problematisk. I 
Dreamcatcher blir dette aktualisert på en 
interessant måte.

Brenda fremstilles kanskje som 
et offer, men hun fremstilles 
som et offer som har gjort 
offerrollen til en oppbyggende 
kraft.

Brenda fremstilles kanskje som et offer, 
men hun fremstilles som et offer som har 
gjort offerrollen til en oppbyggende kraft. 
Hun fremstår som et «heroisk offer», som 
har overvunnet overgriperne, om ikke 
seg selv som offer (traumene vedvarer). 
Nå hjelper hun andre ofre – blant annet 
ved å fortelle dem at de er ofre, og at de 
ikke har skyld i overgrepene de har opp-
levd.

«Det er ikke din skyld,» repeterer Brenda 
igjen og igjen til de unge kvinnene som har 
vært gjennom psykologiske så vel som fy-
siske overgrep. En av disse opplevde å bli 
voldtatt i sitt eget hjem som lite barn. Helt 
siden hun var elleve år, forteller hun, har 
hun passet på at lillesøsteren ikke har blitt 
voldtatt i det samme hjemmet.

Hun er et offer, men et offer med 
motstandskraft midt i utnyttelsen og 
umenneskeliggjøringen. Dreamcatcher 
gir, midt i sin observasjon av grufulle 
menneskeskjebner, et nært portrett av 
denne menneskelige evnen til å overleve 
og bruke sin egen smerte til å hjelpe an-
dre. Slik sett er filmen en pedagogisk så 
vel som observasjonell dokumentar, og 
oppløftende så vel som grusom.

Dreamcatcher kan strømmes på http://
putlocker.mn/watch-dreamcatcher-onli-

ne-free-putlocker.html

Endre Eidsaa Larsen er filmkritiker i Ny Tid. 
endreeid@gmail.com.

Offer med motstandskraft

C’est quoi ce travail? 
Regi: Luc Joulé og Sébastien Jousse, 
foto: Sébastien Jousse

Hva skiller kunstneren fra 
det vi vanligvis forstår som 
arbeideren? Jo – kunstneren 
kan være uproduktiv når hun 
jobber.

DOKUMENTAR

ENDRE EIDSAA LARSEN

Ifølge en moderne forståelse er kunst-
neren en som gjerne får oss til å stoppe 
opp og forholde oss til omgivelsene på en 
«uproduktiv» måte. Kunstneren er en som 
forandrer på vår vante oppmerksomhet, 
og avslører en tidligere «umerkelighet» i 
verden. Det er gjerne dette man sikter til 
når man snakker om at kunstens nyttever-
di består i ikke å være nyttig: Den ber oss 
stoppe opp, se på, og leke med verden, 
uten å nyttiggjøre oss den. Kunstneren er 
slik sett en som ikke smører samfunnets 
produksjonsmaskineri, men den som kas-
ter lekens uproduktive skjær over det.

Flere filmskapere har stoppet opp ved 
produksjonsfabrikken og betraktet den 
med lekens øyne. Charlie Chaplin var én: 
Enten det gjaldt Hitler og fremveksten av 
fascismen, eller den moderne mekanise-
ringen av livet, var Chaplin en kunstner 
som stanset opp for å advare oss mot en 
utvikling som ville føre oss mot et jordisk 
helvete. Chaplins Moderne tider (1936) er 
bare et annet, mer folkelig stoppsignal 
enn Marx’ skrifter var noen tiår tidligere. 
Chaplin harselerer der Marx analyserer: 
Den moderne mekaniseringen av livet 
fremmedgjør det skapende mennesket. 
Produksjonsfabrikken gjør selve kroppen 
til et samlebånd. Marx gir oss tesen, Cha-
plin karikaturen. Begge sier: «Stopp!»

Selv om man ikke skulle befinne seg i en 
krisesituasjon, kan det fortsatt i det min-
ste være verdt å bremse ned. C’est quoi ce 
travail? (2015) er en av disse filmene som 
stanser ved fabrikken og vil ha oss til å 
forholde oss til den på en uvanlig måte. 
Men filmen er ikke – som Chaplins – ko-

misk, satirisk og preget av krisestemning; 
den er snarere bedagelig og avstresset, 
og vil ganske enkelt ha oss til å roe ned 
og lytte til lyder vi antakeligvis ellers ikke 
ville lagt merke til.

Lav puls. Gjennom hele filmen befinner vi 
oss i en bilfabrikk i Saint-Ouen, en forstad 
nord for Paris. Vi inviteres til å ta del i 
lydene som også produseres der. Doku-
mentaren tar utgangspunkt i komponis-
ten Nicolas Frize, som vandrer rundt og 
samler inn forskjellige typer støy på fa-
brikken. Han forbereder et musikkstykke 
som etter ferdigstillelse vil bli fremført i 
fabrikklokalet.

Kunstneren er ikke en 
som smører samfunnets 
produksjonsmaskineri, men 
er den som kaster lekens 
uproduktive skjær over det.

Filmen er fri for intervjuer og utdypen-
de kontekstualisering. Den observerer og 
låner øre til det daglige arbeidet – den 
imiterer, snarere enn forklarer, Frizes in-
teresse. En av de få faktaopplysningene vi 
får, er at Frize oppholder seg i fabrikken 
i to år.

C’est quoi ce travail? er en film med 
svært lav puls. Den er så rolig og beher-
sket at jeg i etterkant umiddelbart får lyst 
til å sette på en rølpete exploitationfilm 
(jeg så også en vhs-kopi av Final Score fra 
1986). Tempoet får oss til å hvile i bilde-
ne, som ofte er statiske, avbalanserte og 
litt på avstand fra mennesker og maski-
ner som opererer i mekanisk samhand-
ling. Lydsporet preges av rasling med me-
tall og maskiner i taktfast bevegelse, av 
og til akkompagnert av små kommentarer 
og beskjeder arbeiderne imellom. Noen 
ganger fjernes all lyd, slik at vi bare hører 
stillhetens summing mens produksjonen 
går sin gang.

I roen som preger filmen, får enhver 
bevegelse og hørbar størrelse noe be-
merkelsesverdig ved seg. I disse harde, 
stålpregede omgivelsene fortoner et lite, 
forsiktig smil seg som en stor hendelse. 
Et par ganger fanges uttrykket til et be-
skjedent menneske som vet at det blir 
iakttatt av et kamera – et karakteristisk, 

lett smil som nesten prøver å gjemme seg 
for seg selv. På liknende måte fremstår 
det som en dramatisk hendelse når en 
person avbryter arbeidet for å ta en titt 
på mobilen sin.

Interaksjon. En sjelden gang ser vi at Fri-
ze interagerer med arbeiderne, som van-
ligvis har propper i ørene. En av dem får 
låne Frizes lydutstyr, og møter dermed en 
auditiv verden som ellers ubemerket om-
gir ham i flere timer om dagen.

Frize fremstår som en latterlig 
nysgjerrigper som forsøker å 
hente en musikalsk følsomhet 
ut av maskinene.

Hvor mange lyder er det ikke som pre-
ger oss uten at vi er oppmerksomme på 
dem? Den iranske filmskaperen Mohsen 
Makhmalbafs laget i 1998 en kraftfull film 
om en gutt som lytter til hverdagens ly-
der i uvirksom undring. I Sokout (The Si-

lence) går en blind gutt seg stadig «bort» 
på vei til jobb, distrahert av lydene som 
omgir ham. Hverdagens forstyrrende el-
ler umerkelige «støy» er for den blinde 
gutten livgivende og megetsigende – den 
fyller hans verden slik farger og former 

fyller den seendes.
Den blinde gutten minner om kunstne-

ren i hvordan han hører musikk der vi an-
dre går forbi og ikke enser noen ting. Kan-
skje er det ikke så rart at komponisten 
Frize av og til ser ut til å ha det man kaller 

«nedsatt mental funksjonsevne»: Det er 
som om han henger litt etter. Når sant 
skal sies, ser han av og til nokså komisk 
ut der han går rundt i de digre produk-
sjonslokalene – bedagelig snusende blant 
driftige arbeidere. Han fremstår som et 
fremmedelement i fabrikken, en latterlig 
nysgjerrigper som forsøker å hente en 
musikalsk følsomhet ut av de mektige 
maskinene.

Slapp form. C’est quoi ce travail? sliter litt 
med fraværet av en bevegende, helhetlig 
komposisjon. Jeg har fremhevet kunst-
nerens evne og lov til å være uproduktiv 
– men som filmskaper må man gi liv til 
noe – skape et verk som på en eller annen 
måte kan sette i gang tankene eller følel-
sene. C’est quoi ce travail? blir ikke bare 
litt for avstresset og monoton for sitt eget 
beste; filmens oppmerksomhet og kom-
posisjonelle karakter føles noe mekanisk 
(!) og tiltaksløs. Filmen fremstår innimel-
lom som en litt uinteressant rekkefølge av 
interessante enkelttakninger. Sammenset-
ningen av opptak føles verken nødvendig 
eller viljesterk, og gjør dermed at bilder 
og lyder mister en viss energi og retning.

Dette gjør filmen litt seig og livløs, men 
det er også en kvalitet ved den. Nettopp 
fraværet av en energisk og idérik klippe-
stil sørger for et refleksjonsrom der typis-
ke krav om fremdrift, dynamikk, variasjon 
og kontrast settes til side. Det er som om 
filmen, i hele sin «slappe» form, disipline-
rer seeren til å avlytte monotonien. Hva er 
det som åpner seg i dette statiske «tom-
rommet»?

Filmens mangel på intensitet og varia-
sjon legger til rette for en seeroppmerk-
somhet som konsentrerer seg om seg 
selv; som hviler i sin egen lavpulspersep-
sjon. Dermed klarer filmen å frembringe 
en mangeartet verden i det tilsynelaten-
de ensformige. For C’est quoi ce travail? 
handler mindre om en bilfabrikk og en 
komponist enn den handler om en ele-
mentær menneskelig erfaring, og om å 
dempe stresset i en stresset verden: den 
begrensede, men også mangefasetter-
te persepsjonen som lar verden fremtre 
som lyd.

 
 Se www.nytid.no for visning av filmer.

endreeid@gmail.com

Den uproduktive oppmerksomheten
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Kritikk

He Named Me Malala 
Regi: Davis Guggenheim, fotograf: Erich 
Roland

Davis Guggenheims 
dokumentarportrett 
inneholder ikke så mye 
nytt, men lar oss bli litt 
bedre kjent med aktivisten, 
tenåringen og fenomenet 
Malala Yousafzai.

DOKUMENTAR

AV ALEKSANDER HUSER

Da Malala Yousafzai for ett år siden ble 
tildelt Nobels fredspris, var hun som 
17-åring tidenes yngste mottaker av pri-
sen. Davis Guggenheims kinodokumentar 
He Named Me Malala avsluttes med den-
ne tildelingen, og starter med beretnin-
gen om den historiske skikkelsen hun er 
oppkalt etter.

Gjennom en av filmens gjennomgåen-
de animasjonssekvenser blir vi innled-
ningsvis fortalt om Malalai, som ifølge 
legenden talte til de pashtunske styrkene 
under slaget ved Maiwand i 1880, da Eng-
land forsøkte å kolonisere Afghanistan. 
Den modige kvinnen – som stadig var 
i tenårene – ble deretter selv skutt og 
drept, men hennes motiverende ord skal 
ha vært avgjørende for at britene ble slått 
tilbake.

Han som døpte Malala Yousafzai et-
ter denne Jeanne d'Arc-liknende heltin-
nen, er hennes far, Ziauddin Yousafzai. 
Malala betyr mot, forteller han i filmen, 
og man kan lett forestille seg at navnet  
forplikter. Om det ikke sågar ble en slags 
selvoppfyllende profeti. For parallellen 
mellom sagnet og Malalas historie er 
åpenbar – bortsett fra at den moderne 
Malala overlevde skuddene som traff 
henne.

Kampen om utdanning. Som kjent ble 
Malala Yousafzai skutt i hodet og nakken 
på vei hjem fra skolen i Swat-dalen i 2012. 
Foranledning var at hun hadde blogget 
(opprinnelig anonymt) for BBC og sene-
re talt offentlig imot Taliban-regimet som 
nylig hadde tatt kontroll over området, 
og som nektet jenter utdanning. Etter be-
handling på et lokalt sykehus ble den på 
dette tidspunktet 15 år gamle jenta sendt 
til et et sykehus i Birmingham for videre 
behandling. I England fikk hun og famili-
en dessuten oppholdstillatelse, og de bor 

stadig i samme by.
Den brutale hendelsen gjorde Malala 

verdenskjent, som en både symbolsk og 
reell frontfigur i kampen for menneskeret-
tigheter generelt og jenters rett til utdan-
ning spesielt. På sin 16. fødselsdag 12. juli 
2013, en dag som ble døpt Malala Day, talte 
hun offentlig for første gang siden hun ble 
forsøkt drept av Taliban. Talen var til FN i 
organisasjonens hovedkvarter i New York, 
og temaet var igjen barns rett til utdanning.

Malala har siden fortsatt å kjempe for 
grunnleggende rettigheter, og har møtt 
mange av klodens mektigste, inkludert 
både Obama og Bono. Faktisk har hun 
selv prydet forsiden på Time Magazine 
i egenskap av å være en av verdens 100 
angivelig mest innflytelsesrike personer.
Nylig havnet hun på andreplass i avstem-
ningen om å bli samme magasins Person 
of the Year, ett år etter at hun vant freds-
prisen. I fjor kom hun i tillegg med boken 
I Am Malala, skrevet i samarbeid med 
journalisten Christina Lamb, og som do-
kumentarfilmen He Named Me Malala til 
dels er basert på.

Vanlig tenåring. Men samtidig som den 
verdensberømte og åpenbart travle unge 
kvinnen kjemper for retten til utdanning 
i et globalt perspektiv, må Malala også 
følge opp sin egen (grunn)skolegang. 
For til tross for alle sine ekstraordinære 
meritter og modne betraktninger, er hun 

også en mer eller mindre vanlig tenåring. 
Noe filmen gjør et nokså sjarmerende 
poeng ut av – når brødrene hennes om-
taler henne som uskikkelig, og når vi ser 
henne søke på bilder av idrettsutøvere og 
filmstjerner hun synes er kjekke.

Dessuten er hun åpenbart sin fars dat-
ter. He Named Me Malala tegner også et 
portrett av faren Ziauddin, en lærer og 
aktivist som åpenbart har gitt hovedper-
sonen mange av hennes verdier, og som 
hun synes å være sterkt knyttet til. Noe 
mindre fremtredende i filmen er Malalas 
mor, som er en av de mange kvinnene 
som har blitt nektet grunnleggende ut-
danning – men som også synes å ha sine 
meningers mot. Om enn neppe i fullt så 
stor grad som sin mann og datter.

Selv om hun åpenbart har mye å takke 
sin far for, understreker Malala at han kun 
ga henne navnet, han gjorde henne ikke 
til Malala. Med dette mener hun at valge-
ne hun har hatt, har vært hennes egne. 
Samtidig vil jeg anta at hun har et visst 
apparat rundt seg utover familien, men 
om dette sier filmen lite.

Bredde fremfor dybde. Har vi henne nå? 
er vel et spørsmål man pleier å stille til 
denne typen portretter. Mon det. Ikke at 
jeg formoder at hun har så voldsomt mye 
å skjule, men filmen kunne utvilsomt ha 
kommet enda nærmere på Malala både 
som menneske og som fenomen. For selv 

om filmen tegner et interessant portrett 
av hennes liv frem til den nevnte freds-
pristildelingen, er den også et eksempel 
på en film som i sin ambisjon om å dekke 
over mye, ikke gir seg selv anledning til å 
trenge så langt ned i dybden. Og strengt 
tatt inneholder den ikke mye man ikke 
visste om hovedpersonen fra før.

Filmens sterkeste øyeblikk 
finnes i arkivklippene den 
benytter, som når Malala står 
frem med fullt navn på tv og 
retter kritikk mot navngitte 
Taliban-ledere mens hun 
fortsatt bor i Pakistan.

Filmens sterkeste øyeblikk finnes i ar-
kivklippene den benytter, som når Malala 
står frem med fullt navn på tv og retter 
kritikk mot navngitte Taliban-ledere mens 
hun fortsatt bor i Pakistan. Dette sier 
noe om at filmskaperen kunne vært mer 
til stede i viktige øyeblikk i hennes liv i 
nyere tid – og ikke minst i forberedelsene 
til disse øyeblikkene, der man har mulig-
heten til å komme tett på både person og 
motivasjon.

Bredt anlagt. Regissør Davis Guggen-
heim har også tidligere erfaring med 

(fremtidige) fredsprisvinnere gjennom 
En ubehagelig sannhet (2006), dokumen-
taren om Al Gores kampanje for å skape 
oppmerksomhet om global oppvarming. 
Blant hans tidligere dokumentarfilmer 
finner vi dessuten rockegitaristmøtet It 
Might Get Loud (2008) og Waiting for ‹Su-
perman›, sistnevnte om det amerikanske 
skolesystemet. Guggenheim er i tillegg 
en erfaren tv-regissør, med episoder av 
fiksjonsserier som NYPD Blue, Akutten, 
24, The Shield og Deadwood på cv-en. Nå 
er det ikke nødvendigvis noe galt i dette, 
men det er heller ikke utenkelig at denne 
erfaringen har hatt noe å si for det noe 
polerte uttrykket Guggenheim har gitt He 
Named Me Malala.

For selv om den både er vellaget og 
velfortalt, kunne man ønske seg at denne 
filmen hadde litt mer brodd. Talende nok 
har He Named Me Malala filmmusikk sig-
nert Hollywood-veteranen Thomas New-
man, som nylig også laget musikken til 
James Bond-filmen Spectre og Spielbergs 
Bridge of Spies. Newmans følelsessty-
rende toner er ikke det eneste elementet 
i denne filmen som vitner om at man har 
ønsket seg et bredest mulig nedslagsfelt. 
Det samme gjelder regissørens priorite-
ring av intervjuer fremfor en mer obser-
verende tilnærming, samt de tidligere 
nevnte animasjonssekvensene.

Nå kan man naturligvis påpeke at det 
er positivt at Malala med sitt sympatiske 
budskap nettopp når ut til flest mulig. 
Med sin tilgjengelige form er He Named 
Me Malala ikke minst godt egnet for sko-
levisninger, som jeg håper det blir mange 
av. Det er neppe nødvendig å minne om 
at den ekstremistiske ideologien som for-
søkte å stilne Malala (og som ifølge hen-
ne selv ikke har noe med islam å gjøre), 
hverken er blitt noe mindre utbredt eller 
mindre truende i det siste. Med dette er 
det bare blitt enda viktigere at hun blir 
hørt – også i kraft av å være en muslimsk 
røst.

På den annen side vil en såpass polert 
og på et vis erkeamerikansk dokumen-
tar også kunne forsterke inntrykket man 
eventuelt måtte ha av Malala som en 
slags merkevare. Og for de onde tunger 
som anser henne som en marionett skapt 
i Vestens selvrettferdige og islamfiendtli-
ge bilde, vil Guggenheims film sannsynlig-
vis bare helle mer bensin på bålet.

He Named Me Malala hadde premiere i 
Norge den 11. desember, og kan ses på 

kinoer over hele landet.

Huser er filmkritiker i Ny Tid. 
alekshuser@gmail.com.w

Hun er MalalaFILMNOTISER

Norsk film til Dubai
Filmfestival. Den norske filmen El Clásico 
av regissør Halkawt Mustafa er valgt ut 
til å åpne Dubai International Film Festi-
val den 8. desember, og får dermed ver-
denspremiere under festivalen i De foren-
te arabiske emirater.

Festivalen arrangeres i år for 12. gang, 
og foregår i perioden 9.–12. desember 
– denne gangen altså med en norsk åp-
ningsfilm på hovedprogrammet. Filmen 
er spilt inn i Irak, og dialogen er på kur-
disk. «Det er fantastisk å kunne represen-
tere en norsk film i hovedprogrammet un-
der denne festivalen. Vi har jobbet med 
denne filmen i fire år og gleder oss til en-
delig å få vise den,» sier regissør Halkawt 
Mustafa. Mustafa har selv produsert fil-
men sammen med Anders Graham, og de 
skal begge være til stede under festivalen. 
«Det er gøy å være med på en film som 
treffer et så bredt norsk og internasjonalt 
publikum, og vi gleder oss til premieren 
i Norge i februar 2016,» forteller Graham.

El Clásico handler om to kurdiske brø-
dre på et farefullt oppdrag i kjærlighetens 
navn, og deres reise fra Irak til Spania for 
å møte Cristiano Ronaldo. Alan ønsker å 
gifte seg med sin kjæreste Gona, men hen-
nes far, skomakeren Jalal, er sterkt imot 
forholdet. Han forbyr sin datter å gifte seg 
med en mann uten store drømmer, og får 
brødrene kastet ut av deres hjem.

Halkawt Mustafa er selv opprinnelig 
fra Irak, og ble norsk statsborger da han 
flyttet til Norge med familien i 2000. Han 
er utdannet fra Nordisk institutt for scene 
og studio (NISS), og debuterte med filmen 
Rødt hjerte i 2011.

Tror på økt 
oppmerksomhet  
rundt norsk drama
Prisutdeling. Som første norske skue-
spiller mottok Anneke von der Lippe en 
internasjonal Emmy-pris for sin rolle 
i NRK-dramaet Øyenvitne. «Dette er et 
stort øyeblikk for norske skuespillere, for 
norsk film- og tv-bransje og selvsagt for 
Anneke von der Lippe selv. Det viser at vi 
har fagfolk og historiefortellere i verdens-
klasse, og vil helt sikkert bidra til at den 
internasjonale oppmerksomheten rundt 
skandinavisk og norsk drama vil fortset-
te å øke,» sier Sindre Guldvog, direktør 
i Norsk filminstitutt. Von der Lippe fikk 
prisen for sin rolle som lensmann Helen 
Sikkeland i serien.

I 2005 var von der Lippe Emmy-nomi-
nert for sin rolletolkning i serien Ved kon-
gens bord, skrevet og regissert av Norsk 
filminstitutts nåværende manuskonsu-
lent Leidulv Risan. Skuespilleren var også 
i sin tid Norges første Shooting Star, en 
ære som bare blir utvalgte unge og talent-
fulle europeiske skuespillere til del.

Ny strømmetjeneste
Filmbibliotek. Nå kan alle låntakere ved 
norske biblioteker se kort- og dokumen-
tarfilmer gratis via den nye strømmetje-
nesten Filmbib. Statsråd Thorild Widvey 
sto for den offisielle åpningen på Deich-
manske hovedbibliotek tirsdag denne 
uken. Filmbib gir tilgang til filmer helt gra-
tis ved at brukerne logger seg på med sitt 
nasjonale lånekort og en PIN-kode man 
får på biblioteket. Filmbib inneholder 
kort- og dokumentarfilmer av nyere dato, 
men også filmer som går tilbake i tid. Her 
finner man en unik samling av kortfilmer 
for både barn og voksne, og historisk in-
teressante, kritiske og samfunnsaktuelle 
dokumentarer. Her er filmer fra nyere 
talentfulle regissører, og fra de mer eta-
blerte – som Anja Breien, Margreth Olin, 
Oscar-vinneren Torill Kove, Harald Zwart 
og Sara Johnsen, for å nevne noen. For-
fatterportretter og samisk film er også 
representert.

Filmbib er strømmefilmtjenesten for 
innkjøpsordningen for kort- og doku-
mentarfilm. Ordningen administreres av 
Norsk filminstitutt på oppdrag fra Kultur-
departementet.

DOKUMENTARFESTIVAL

I en tid av multitasking, 
mediestøy og digitale 
strømmer står filmene 
til Straub-Huillet som 
urokkelige steiner – som 
ber oss lytte til vinden. 
Utstilling på kunstakademiet 
i Trondheim

AV ENDRE EIDSAA LARSEN

Filmene til det franske regissørparet 
Jean-Marie Straub og Danièle Huillet 
(gjerne kalt Straub-Huillet) har ofte blitt 
knyttet til motstand. Motstand mot hva? 
Mot flere ting. Det første som slår en, er 
at filmene står som innbitte steintavler 
mot tilvante publikumsforventninger, 
med bud om en annen innstilling og opp-
merksomhet enn hva som kjennetegner 
den programmatiske fiksjonsinnlevelsen 
som stimuleres av den dominerende film- 
industrien.

Denne motstanden viser seg i en kon-
sekvent avfeiing av konvensjonelle prose-
dyrer: Filmene er ekstremt nedstrippede 
og minimalistiske, og består stort sett av 
evigvarende bilder av natur og mennes-
ker som leser opp setninger fra et ark. 
Det totale fraværet av konvensjonell dra-
matikk, spennende fortellerstrukturer, 
psykologiske karakterer, stjerneskuespil-
lere og postproduksjonseffekter fører til 
filmer som motsetter seg enkel inngang. 
For Straub-Huillet er film motstand mot 
denne verden (samfunnets innretninger 
og publikums forventninger), ikke innle-
velse i en annen.

Regissørene har selv sagt at de lager 
filmer for barn og huleboere. Bare i det-
te ligger det en viss motstand, et kritisk 
aspekt, som knytter dem til mange mo-
dernistiske kunstretninger – ønsket om 
å fremkalle en primitiv oppmerksomhet 
som motsetter seg varesamfunnets rasjo-
nalitet. Theodor W. Adorno har antydet 
hvordan en modernistisk kunsts «allergi 

mot ornament og overflod, det som nær-
mer seg luksus» kan nærme seg barbariet, 
med andre ord en usivilisert tilstand. Hos 
Straub-Huillet viser dette seg for eksem-
pel i det filmkritikeren Serge Daney har 
kalt en «gjennopplæring av øret». I en om-
tale av Trop tôt / Trop tard (Too Early, Too 
Late, 1982) skriver han at Straub-Huillet 
var de første filmskaperne etter stumfilm-
tiden som fikk oss til å se og høre vinden.

Ikke fantasere. Dette henger sammen 
med det Richard Roud har omtalt som 
Straubs dokumentariske tilnærming og 
en «kunstnerisk ærlighet»: I filmene til 
Straub-Huillet ser vi en opptatthet av fil-
mens relasjon til en «objektiv» virkelighet, 
en dveling ved fysiske landskap, og en tro-
skap mot lyden som stammer direkte fra 
disse landskapene. Dette har ført til det 
man kan kalle en prinsipiell materialisme 
i arbeidet deres: Film skal ikke fantasere 
og legge til, men fokusere vår oppmerk-
somhet på verdens materielle virkelighet 
og dermed hente noe ut av den.

Til og med de litterære tekstene de 
baserer filmene sine på (for eksempel av 
Kafka, Hölderlin, Brecht), blir behandlet 
som materielle utsagn, der de gjerne tørt 
leses opp fra et papir av «uttrykksløse» 
amatørskuespillere som nærmest bare er 
i bildet. Denne «primitive» stiliseringen 
kan betraktes som en motstand mot et 
fiksjonsbasert innlevelsesregime i film-
verdenen.

Regissørene har selv sagt at 
de lager filmer for barn og 
huleboere.

Straub-Huillets motstand kommer ikke 
bare i form av «formenes politikk» inn-
kapslet i sin egen autonome estetikk, 
men henger sammen med en kritikk av 
kapitalisme. Enkelte av filmene tar ut-
gangspunkt i eksplisitt politiske tekster, 
og Straub har selv kommet med krasse 
uttalelser om samfunnsformen. Han var 
dessuten en av initiativtakerne til et uti-
tulert manifest (fra 1965; det andre av de 
såkalte Oberhausen-manifestene) som 
ropte om en mer sosialt engasjert og eks- 
perimentell film. Som Scott MacKenzie 

skriver i boken Film Manifestos and Glo-
bal Cinema Cultures (2014), var dette et 
angrep på veksten av en «fiksjonell kunst-
film» som unnvek virkeligheten.

Deleuze og kunstens motstand. Film som 
motstand – film som en konsentrasjon om 
virkeligheten som ikke får spillerom i an-
dre kulturelle praksiser eller den domine-
rende filmkulturen – knytter Straub-Huil-
lets arbeid til filosofen Gilles Deleuze. 
Under årets dokumentarfestival i Trond-
heim i november ble denne koblingen 
fremhevet i utstillingsprogrammet «Tell it 
to the stones (prelude)», arrangert i sam-
arbeid med Kunstakademiet i Trondheim.

I festivalkatalogen ble utstillingen te-
matisk vinklet med følgende spørsmål: 
«Er det mulig å overføre en presisjon som 
virker å henge så mye sammen med, og 
være så formet av, analog filmproduksjon, 
til den digitale tidsalderen? Om så, på 
hvilke vilkår?» Den planlagte åpningsvis-
ningen av Straubs siste langfilm (Huillet 
døde i 2006), Kommunisten (2014), utgikk 
ironisk eller kledelig nok på grunn av lang 
filopplastningstid. Det vi ble vist, var der-
imot opptak av en forelesning Deleuze 
holdt i 1987, der han kobler filmskaperne 
til en refleksjon om kunstens relasjon til 
menneskes motstandskamp.

Kunst skaper nye rom, lyder, sammen-
henger og bilder for tanken og sansene, 
og kan gjennom dét sette oss i en ny kon-
takt med verden – slik som filosofi for De-
leuze ikke handler om å «reflektere over 
tingene», men om å «skape begreper». Det 
handler om, slik jeg forstår det, å eksperi-
mentere med livet, søke ut av trøtte klisje-
er og samfunnsformer som fastlåser oss i 
visse måter å leve og tenke på. Filosofi og 
kunst gjør dette på ulike måter – den ene 
skaper begreper, den andre skaper san-
selige uttrykk. Dette er noe Deleuze har 
skrevet om i en rekke verker, og i nevnte 
forelesning kretser han rundt spørsmålet 
om hva det vil si å ha en idé i forskjellige 
kunstarter. Hva vil det si å ha en idé i film, 
til forskjell fra i litteratur? Hva vil det si 
å skape med film? Hva er det spesifikke 
i hvordan film tenker og eksperimenterer 
med livet?

Her kommer han til Straub-Huillet: Ved 
å innrette vår oppmerksomhet mot den 
materielle virkeligheten, gjennom evigva-
rende tagninger (bilder) som drar naturen 
inn i tale, og samtidig få ikke-skuespillere 
til å lese opp kulturhistoriske, poetiske 
og filosofiske tekster, skaper disse filme-
ne nye tanker og erfaringsrom. Det blir en 
ny sammensetning av tid og rom, der det 
vi ser og det vi hører, opptrer samtidig 

(rent materielt), men samtidig er adskilt 
fra hverandre (historisk).

Konsentrasjon. Vel, dette er én tolkning av 
hva Deleuze foreslår, og jeg må innrømme 
at jeg selv finner det jeg har sett av Straub 
og Huillets arbeid krevende, og ofte mer 
tørt enn befriende. Det hjalp ikke at fil-
mene under utstillingen ble vist utenfor 
kinosalen, i utstillingsrom der lyder fra 
forskjellige skjermer fløt over i hverandre 
og skapte en atmosfære som ikke akkurat 
stimulerte til konsentrasjon (dette gjaldt 
i det minste visningen av Operai, contadi-
ni (Workers, Peasants, 2001), som var den 
jeg overvar). Nå var riktignok overgan-
gen fra analog til digital filmteknologi et 
tema for utstillingen, men man kan spørre 
seg om denne eksperimenteringen med 
visningsformen skadet opplevelsen av 
Straub-Huillets filmer – som nettopp ber 
om en spesiell form for konsentrasjon.

Om man skal forstå deres arbeid som 
motstand – en motstand mot den domi-
nerende filmkulturens konvensjonelle og 
fiksjonsinnrettede representasjonsformer, 
en motstand som spør om barnet eller 
huleboerens oppmerksomhet – er det 
ikke da viktig å bevare den materielle 
formen denne motstanden fant sin form 
i, eller bedre: der denne motstanden ble 
skapt? Eller er dette en konservativ og 
avleggs forståelse av kunstens tanke- og 
virkemåte, som bør bli utfordret av festi-
valer?

Utstillingen på Kunstakademiet i 
Trondheim er et hederlig initiativ. Men 
ved å flytte Straub-Huillets filmer ut av 
deres materialspesifikke og idémessige 
rom, og inn i strømmen av inntrykk som 
kjennetegner det digitale, ser man ut til 
å undergrave det som måtte være av ve-
sentlig verdi i arbeidet deres – den mate-
rialspesifikke og innbitte fremmedgjørin-
gen, innstillingen mot det Viktor Sklovskij 
kalte steinens steinhet, som motsetter 
seg verdens vante gang. Utstillingen ble 
konseptuell, ikke filmatisk-idémessig – og 
dermed interessant, men ikke innstilt mot 
den som ville lytte til vinden i bildet.

Eidsaa Larsen er filmkritiker i Ny Tid. 
endreeid@gmail.com.

Vinden i bildet
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Anneke von der Lippe vant  Emmy for beste kvinne-
lige skuespiller, som politikvinnen Helen Sikkeland 
i serien Øyevitne. FOTO: Theo Wargo/Getty Images/
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«En stor opplevelse» Cinema

«Et følsomt lite mesterverk» Natt&Dag
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Sølvbjørn Berlin filmfestival
Beste kvinnelige og mannlige skuespiller
CHARLOTTE RAMPLING 
TOM COURTENAY 

The Chaos Within 
Regi og manus: Yakov Yanai Lein,  
Foto: Yakov Yanai Lein, Hemla Lein

Hva er våre livsfortellingers 
plass i den store 
sammenhengen?

DOKUMENTAR

AV KJETIL RØED

Yakov Lein – som både er regissør og ho-
vedperson i The Chaos Within – er en ung 
mann på avveie. Han er født og oppvokst 
i Tel Aviv i et ortodokst hasidisk hjem i 
bydelen Bnei Brak. Hans foreldre er skilt, 
men hans mor har funnet en ny mann. 
Ikke en hvilken som helst mann, hel-
ler, men kabbalisten Rabbi Ashlag, som 
også gjorde moren dypt troende. Men så 
døde han og etterlot moren i en åndelig 
krise. Hun var på sporet av noe, en ån-
delig sannhet, gjennom Ashlag, men så 
forsvant han. Hun studerer Toraen dagen 
lang. «Rebbe lærte min mor kabbalah, så 
forsvant han,» forteller Yakov.

Morens nærmeste er hennes omkom-
ne ektemann eller Toraen. For selv om 
hun danser, smiler og ler, er hun en fjern 
mor. Hun er ikke varm, hun er ikke kjær-

lig. Hun vil ikke engang gi Yakov en klem 
(«jeg hater det, særlig bakfra»). Under en 
kabbala-konferanse i Moskva forteller 
hun ham at han er et null, «som de fleste 
andre». Hun er fjern for ham og kanskje 
for seg selv, men Yakov prøver å finne ut 
av hvem hun er, som han prøver å loka-
lisere seg selv, gjennom hele The Chaos 
Within. Kommer han nærmere henne, 
kommer han tettere på hvem han selv er, 
tenker han. Kanskje det er derfor han har 
lagd denne filmen – for å skape et skjer-
pet blikk på seg selv og henne? Kanskje 
filmen er et familieterapeutisk redskap? 
Et medium for å gjenoppfinne en familie, 
lokalisere opp en morsvarme, skape et 
hjem?

Alternativ identitet. Det er en særegen his-
torie – og et unikt livskart – Yakov Lein 
tegner opp. Bnei Brak, stedet der han 
bodde sammen med sin ultraortodokse 
familie, var en tradisjonsbundet område, 
hvor man skulle lære Toraen og ha side-
lokkene som passet seg for en ung jøde 
i Tel Aviv. Men Yakov klarer ikke knytte 
seg til kabbalaen. Han klarer ikke identi-
fisere seg med sin jødiske identitet, han 
klarer ikke å tenke seg med i den jødiske 
historien, og han klarer ikke gro de lange 
lokkene.

I The Chaos Within ser han seg tilbake 
for å se samtiden og fremtiden: Han fikk 
andre forbilder enn dem som var tiltenkt 
ham. Han ville vekk, ut, fra sitt brustne 
jødiske jeg. Han ville være andre steder, 
tenke seg en annen Yakov. Da faren hans 
– en kultivert herre som spiller en be-
skjeden rolle i filmen – kjøpte et abonne-

ment på den lokale videobutikken, hen-
tet han sine forbilder fra Vertovs Mann 
med filmkamera eller Blade Runner mer 
enn fra kabbalaens kanon. «Jeg visste jeg 
måtte forlate Bnei Brak,» forteller han. 
Han klippet av seg krøllene, ble punkete, 
sluttet å sitere de hellige skrifter og søk-
te ut på gatene. «Da jeg var 14, brukte jeg 
friheten jeg hadde for alt den var verdt. 
Jeg forlot huset, jeg forlot Rebbe, jeg 
forlot mor, jeg forlot Gud.» Det gikk ikke 
så bra, for han mistet seg selv enda mer. 
Han vandret hvileløs i gatene, og han be-
gynte med heroin.

Rotløs. Men når filmen starter, er han til-
bake i familien. Han er tilbake i troen og 
har lagt heroinen bak seg. Han prøver, i 
hvert fall – han forsøker å knytte seg til 
dem begge, til historiene og tradisjonene 
som ligger der i familiehistorien. Yakov vil 
bli seg selv og få et hjem i verden.

I løpet av The Chaos Within – som kart-
legger en tiårsperiode – får han flere nye 
venner. Han gifter seg, får barn og stifter 
et hjem, men forblir likevel rotløs. Mot 
slutten av filmen kjører han gjennom ga-
ter i utkanten av Tel Aviv. Her finner han 
en herreløs hund som streifer langs vei-

en. Yakov roper til ham, spør om han ikke 
skal komme inn i bilen, om han ikke vil at 
Yakov skal ta vare på ham. Han stopper 
og åpner dørene på den øde veistreknin-
gen, men hunden halser videre – videre 
langs veien på sin herreløse og hvileløse 
ferd, akkurat som Yakov selv gjør det. 
«Plutselig innså jeg at det ikke er i min na-
tur å knytte meg til noen. Bare meg selv,» 
forteller han. «Jeg trenger et mirakel om 
jeg skal finne et hjem.»

Felles hjerte. Skjer dette miraklet i filmen? 
Jeg tror det. I siste del gjør han en reise 
med sin mor til en kabbala-konferanse i 
Kiev i Ukraina. Før de reiser til samlingen 
– der de skal be sammen for verdens fred 
og «vårt felles hjerte,» som moren uttryk-
ker det – besøker de Babi Yar på utsiden 
av byen. Her ble over 100 000 jøder drept 
på noen få dager av nazistene under an-
dre verdenskrig. Det var flere av deres 
slektninger som døde her, sier moren, 
tydelig preget av stundens alvor og den 
vanskelige fortiden.

Mens de står der, snus forholdet mel-
lom mor og sønn. «Hun ser ut som en liten 
jente, jeg får lyst til å holde rundt henne,» 
forteller Yakov. På denne reisen så han 
henne i lys av en fortid, en traumatisk for-
tid, som han ikke hadde sett på denne må-
ten tidligere. «Det ble født en dyp empati i 
meg,» innrømmer den rotløse regissøren. 
Eller kanskje vi skulle si den tidligere rot-
løse regissøren, for det skjer noe på denne 
turen som får brikkene til å falle på plass. 
Det skjer en emosjonell og intellektuell 
rokering i tidene og rommene som filmen 
dokumenterer, som forandrer koordinate-
ne. Det oppstår en kontakt mellom ham og 
moren – men også deler i ham som tidli-
gere har vært adskilt, spleises i Babi Yar 
og den etterfølgende bønnen. Hjemme hos 

kone og barn holder han dem og tenker: 
«Jeg har ikke noe valg. Jeg må beskytte 
dem fra mitt eget hjertes mørke.»

Fortellingenes plass. Hva er individets 
plass i den store helheten? Hvordan kan 
våre små skjebner, våre mikrofortellinger, 
finne en meningsfull plass i makrofortel-
lingene? Dette er spørsmål hver og en av 
oss må bale med – og det er også svaret 
på dem som utgjør retningen på våre liv. 
Den israelske regissøren Yakov Yanai Lein 
forsøker å plassere seg selv og sin fami-
lies flettverk av fortellinger i det store bil-
det i denne rørende dokumentarfilmen.

Vi er vel alle rotløse, men se 
rundt deg, sier The Chaos 
Within.

Vi er vel alle rotløse, men se rundt deg, 
sier The Chaos Within. Se rundt deg. På 
dine nærmeste. På huset du bor i. På ar-
beidet som gir mening. Dette er scenen 
for fortellingene som skaper deg. Dette er 
scenen du skal stå på når du forklarer an-
dre og deg selv hvem du er. Men se også 
bakover, bakover i din families historie. 
Også her – i traumene, i det vonde, i død 
og tap – finnes stedene hvor den nåvæ-
rende scenografien må ankres opp i for 
å få med seg din identitets helhet, den 
helheten som strekker seg langt tilbake 
til tiden før du ble til. Men som også fore-
griper det som skal skje.

DNA er viktig, men det er dine drømmer 
og fantasier som vider ut scenen du står 
på mot fremtidens dramaer. Som Yakovs 
mor sier, må vi ta vare på og være bevis-
ste på vårt spirituelle DNA. «For spirituelt 
DNA er et menneskes ønsker,» forteller 
moren Yakov. Det er der historien om deg 
utkrystalliserer seg – slik at du kan se vi-
dere, og komme hjem.

Røed er fast kritiker i Ny Tid. 
kjetilroed@gmail.com.

Spirituelt DNA

The Wikileaks Files: The World According 
to US Empire 
Introduksjon av Julian Assange 
Verso, 2015

Sett under ett tegner 
ambassadekablene som ble 
offentliggjort av Wikileaks i 
2010 et bilde av maskineriet 
i et moderne imperium.

ETTERRETNING

AV TORI AARSETH

The Wikileaks Files gir et overblikk over 
materialet Wikileaks har publisert som 
omhandler amerikansk utenrikspolitikk. 
Store deler av verden er dekket, med ka-
pitler om Europa, Latin-Amerika og Asia, 
og egne kapitler for spesielt viktige land 
som Russland, Venezuela, Israel og Iran. 
Det som binder de forskjellige bidragene 
sammen, er den underliggende forståel-
sen av USA som et imperium. Denne for-
ståelsen utbroderes i de tre første kapit-
lene, skrevet av en anonym forfatter. Her 
tegnes et bilde av et USA som manipule-
rer, truer, lokker og tidvis griper inn med 
militær makt eller undercover operasjo-
ner for å forme verden etter sine prefe-
ranser, og som gjør alt for å hindre at det 
vokser frem sterke rivaler. Disse preferan-
sene er også mer eller mindre konstante 
uavhengig av politisk administrasjon; bo-
ken viser blant annet hvordan det meste 
av George W. Bushs utenrikspolitikk er 
blitt videreført av Obama.

Imperiet er kanskje mektig, 
men det er ikke allmektig.

Ifølge forfatteren er tanken om the whi-
te man’s burden i høyeste grad i live, og 
retorikken om nasjonal selvbestemmelse 
kun en strategi for å tåkelegge den ameri-
kanske dominansen over svakere stater. 
Retorikken reflekterer også det som skil-
ler det amerikanske imperiet fra tidlige-
re imperier – at USA heller kontrollerer 
svakere staters regjeringer enn å lage 
koloniale administrasjoner. Argumentene 
er velkjente for alle som har studert ame-
rikansk utenrikspolitikk i Midtøsten eller 
Latin-Amerika, så vel som for kritikere av 
de internasjonale økonomiske institusjo-
nene: global markedsdominans, frihan-
delspress på svake stater til egen fordel, 
støtte til kupp mot uønskede regjeringer, 
og et overfladisk menneskerettighets-
fokus i andre land for indirekte å støtte 
amerikansklojale politiske grupperinger.

Kontroverser og boikott. Boken vil ikke 
bare gi et overblikk over USA-imperiets 
anatomi; et gjennomgående poeng er å 
bevise at Wikileaks-materialet er under-
vurdert av forskere og journalister. Siden 
de første avsløringene kom i 2010, har or-
ganisasjonen jobbet med å utvide arkivet 
av dokumenter fra innsiden av den ameri-
kanske staten. I tillegg til de som er lekket 
direkte til Wikileaks, har organisasjonen 
samlet andre lekkede eller frigitte doku-
menter og gjort dem tilgjengelige i en 
søkbar database. Samtidig har både or-
ganisasjonen og dens grunnlegger Julian 
Assange vært omgitt av kontroverser. Det 
har vært ropt om dødsstraff; det har vært 
strid om utlevering til Sverige grunnet en 
mulig voldtektssak; Wikileaks har vært 

boikottet av Mas-
tercard, Visa og 
PayPal. Og Chelsea 
Manning har vært 
stilt for retten.

Ifølge Julian 
Assanges intro-
duksjon boikottes 
Wikileaks av flere 
mediehus og av 
International Stu-
dies Association 
(ISA), som organi-

serer statsvitere i Nord-Amerika og gir 
ut flere akademiske tidsskrifter. ISA på 
sin side benekter dette. Har de politiske 
kontroversene ført til selvsensur blant 
forskere og journalister? Stemmer det at 
materialet i liten grad blir brukt? Uansett 
hva man mener om Julian Assange og Wi-
kileaks: Dersom påstandene om boikott 
stemmer, er det et betydelig tap for den 
demokratiske offentligheten.

Betimelig motvekt. The Wikileaks Files 
er tidvis sprikende både i form, stil og 
kvalitet, og hadde trengt en tydeligere 
redaksjonell behandling. Men innholdet 
er overveiende godt. Særlig kapitlene om 
USAs undergraving av den internasjona-
le straffedomstolen og om Latin-Ameri-
ka er solide. Blant annet i kapittelet om 
Sør-Afrika fremkommer det midlertid at 
Wikileaks-kablene også har sine begrens-
ninger som kildemateriale. Boken er uan-
sett en fin innføring i saker som lenge vil 
være aktuelle i forholdet mellom USA og 
andre deler av verden. Russlandskapit-
telet er en betimelig motvekt til den her-
skende retorikken i vestlig offentlighet. 
Her fremstilles landets handlinger som 
rasjonelle og mulige å forstå, i motset-
ning til den ensidige demoniseringen vi 
har sett i vestlige medier den siste tiden. 
Dette gir et langt bedre utgangspunkt for 
å hindre en eskalering av konfliktnivået.

Et annet poeng boken fremhever, er at 
leseren av ambassadekablene må huske 
hvem som snakker: Man kan ikke lese dis-
se som nøytral informasjon, men må ta 
høyde for at den kommer fra perspektivet 
til den amerikanske utenrikstjenesten. 
Nettopp derfor er det overraskende at en-
keltkapitler faller i nettopp denne grøfta. 
Man får for eksempel inntrykk av at det 
syriske opprøret og den påfølgende bor-
gerkrigen nærmest var orkestrert av den 
amerikanske ambassaden.

Selv en kritisk lesning av kablene kan 
altså ende opp med en overvurdering av 
USAs makt til å styre hendelsesforløp i in-
ternasjonal politikk. Imperiet er kanskje 
mektig, men det er ikke allmektig.

Narsissistisk diplomati. Cablegate-materi-
alet er ikke bare nyttig, det har også sine 
begrensninger. Selv om amerikansk uten-
rikspolitikk trer frem i et grelt lys, er mye 
av innholdet i kablene trivielt og viser 
først og fremst hvordan diplomatiet frem-
står som ekstremt narsissistisk på vegne 
av sitt land. Antakeligvis er ikke dette 
annerledes for andre land, selv om deres 
innflytelse i resten av verden er langt min-
dre enn USAs. Brorparten av kablene er 
også stemplet «konfidensiell» eller «kun 
til offisiell bruk»; bare noen få er stemplet 
«hemmelig», mens ingen er klassifisert 
«topp hemmelig». Sannsynligvis foregår 
det langt mer under overflaten enn man 
får inntrykk av gjennom Cablegate – og 
behovet for kilder, innsyn, forskning og 
gravende journalistikk om USAs uten-
rikspolitikk vil fremdeles være der. 

Aarseth er statsviter og fast bidragsyter i Ny Tid. 
tori.aarseth@gmail.com

Imperiets hemmeligheter
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Er det menneskets syndighet 
eller livslyst som har brakt 
kloden til økologisk ubalanse, 
spør Erland Kiøsterud i sitt 
svar til Arne Johan Vetlesen.

Når vi står overfor en større krise, slik 
den økologiske ubalansen på planeten er 
blitt, er det avgjørende hvilke grunnlag 
og hvilke forståelser vi handler ut i fra 
når vi skal løse krisen. Innsikt i hva vi 
faktisk har med å gjøre, vil påvirke våre 
løsninger. Hvordan forstår vi den verden 
vi lever i? Av hva slags beskaffenhet er 
den? Hvordan kom mennesket dit det 
er i dag? Hva er vår fremtidige rolle på 
planeten? Svaret på disse spørsmålene 
vil påvirke hvordan vi handler. Og hvem 
vi er.

Vestens sterke, sannhetssøkende viten-
skapskultur har gjort oss til en av de 
første gjennomsekulariserte kulturene 
i verden; vi er den første kulturen på 
planeten som forsøker å greie oss helt 
uten en metafysikk, uten en religiøs 
overbygning, uten en instans utenfor oss 
selv som forteller oss hvordan verden 
er, hvordan vi skal tenke og handle, hva 
vi kan og hva vi ikke kan gjøre. Det har 
gjort det mulig for oss å stille en rekke 
spørsmål som menneskene tidligere ikke 
har kunnet stille seg, og det har åpnet for 
å stille gamle spørsmål på måter som vår 
forestillingsverden tidligere hindret oss i. 

Hånd i hånd med dette har den sam-
me opplyste, vestlige kulturen stått i 
spissen for en rå utnyttelse av klodens 
ikke-fornybare ressurser; utryddelse av 
biotoper, dyrearter og menneskekultu-
rer; forårsaket to folkemord i sin midte, 
det amerikanske og det europeiske, og 
lagt grunnlaget for en forestående tem-
peraturstigning med påfølgende uante 
lidelser for mennesker og dyr. Vesten 
befinner seg i dag i en særstilling: Hvor-
dan skal vi tenke og handle nå?

I essayet Stillhet og fortelling (Forlaget 
Oktober, 2013) og i påfølgende essays 
publisert i blant annet Aftenposten, Mor-
genbladet, Klassekampen og Ny Tid, har 
jeg foreslått stillheten som et grunnvilkår 
i verden, kombinert med å etterspørre 
et verdigrunnlag, en instans å handle 
ut ifra i den alarmerende situasjonen vi 
befinner oss i.

I essayet Hybris – og stillheten etterpå, 
publisert i Ny Tid november 2015, svarer 
Arne Johan Vetlesen ved å beskrive hva 
han mener er den økologiske krisens 
årsak. Han tar den etterlyste søken etter 
et nytt verdigrunnlag opp til drøftelse, 
samtidig som han imøtegår min påstand 
om stillheten som verdens grunnvilkår.

Det kan virke som Vetlesen og under-
tegnede er ganske enige i at historien har 
brakt kulturen vår til en type nihilisme vi 
foreløpig ikke har maktet å svare på. Og 
når det gjelder forsøk på løsninger som 
er fremkommet, deler vi også forståel-
sen av at vi ikke kan finne ankerfeste for 
mening og verdi i den ytre verden eller i 
naturen – at dét er en illusjon det post-
metafysiske mennesket har lagt bak seg. 
Jeg kan bare tilslutte meg når Vetlesen 
skriver at «instansen for verdi hverken 
lar seg – fritt og autentisk – frembringe 
av det enkelte individet eller påtreffe i 
noe som eksisterer og er slik det er uten-
for det, uavhengig av det».

For å kunne etablere hva han mener 
kan danne utgangspunkt for en verdi, 
må Vetlesen tilbakevise undertegnedes 
påstand om stillheten som verdens 
grunnvilkår: Det som møter oss når vi 
vender blikket utover, er ikke stillhet, 
skriver han, men «lyden av alt som lever, 
av verden som levende»; det som møter 
oss er en verden full av lyder og liv, og 
det er vår oppgave å stille oss åpne for 
dette livet. Verdens grunnvilkår handler 
for Vetlesen «om sårbarhet og dødelighet 
hos alt levende, og om artsoverskriden-
de gjensidige avhengigheter slik økosen-

trismen – til forskjell fra antroposentris-
men – anerkjenner dem.»

Heller ikke i denne posisjonen er det 
veldig mye som skiller oss. Men i svare-
ne på spørsmålene som naturlig følger 
– er empati nok til å danne en verdi? og 
hvordan forankrer Vetlesen verdien i 
verdens beskaffenhet? – kommer det en 
grunnleggende uenighet mellom oss til 
syne, som jeg tror har å gjøre med at vi 
forstår verden og mennesket svært ulikt. 
Det virker på meg som om Vetlesen er 
fanget av kulturelle betingelser – som 
om han befinner seg innenfor en herme-
neutisk sirkel, en fortolkningshorisont 
– som hindrer ham i å se problemet vi 
står overfor i et større perspektiv, i å se 
verden slik den er.

I sin beskrivelse av hvorfor vi har på-
dratt oss en økologisk krise, hvorfor si-
tuasjonen på planeten er blitt så ille som 
den er blitt, går Vetlesen i ovennevnte 
essay til den greske filosofien og den 
jødisk-kristne arven, og til psyko- 
analysen, for å finne svar. Hos Platon og 
i Mosebøkene finner han en voldskri-
tikk, som i korthet handler om hvordan 
vi ved å bedrive ytre vold mot naturen 
også øver vold mot oss selv og vårt eget 
indre. Det er godt sett, og det er en viktig 
innsikt. Men så, i sin videre begrunnelse, 
trekker han frem metafysiske størrelser 
som det onde, hybris, tøylesløst begjær 
og begreper som overmot, aggresjon, 
straff og skyldfølelse, som forklaringer. I 
sin siste bok, The Denial of Nature (Rout-
ledge, 2015), argumenter han med at vår 
oppførsel mot biotopen er aggressiv og 
voldelig på en slik måte at den må sam-
menlignes med barnets aggresjon mot 
moren, som barnet er helt avhengig av. 
Vetlesen anfører menneskelig infantilitet, 
narsissisme, lastenes overtak og stor-
mannsgalskap, moralsk skrøpelighet og 
svikt, ondskap og hybris, som årsaker til 
at vi ødelegger planeten. Vi leser en for-
fallshistorie i kristen-platonsk tradisjon 
der mennesket har tatt skade på sin sjel, 
har syndet og blitt ondt. Og se, nå forø-
der det skaperverket, som det er avhen-
gig av. Og han spør i ovennevnte essay: 
«Hvem ville i dag si, som i antikken, at 
katastrofene må forstås som guddom-
melige gjengjeldelser, og som straff for 
menneskets egenmektighet, gudløshet 
og grenseløshet?» Hans underforståtte 
svar er ingen, og samtidig, kanskje vi bør 
se i den retningen likevel, at vi har fått 
som vi har levet.

Årsaken til krisen er etter Vetlesens 
syn en «svikt i det indre», og krisen kun-
ne vært hindret hadde bare menneskene 
gjort det «indre arbeidet», «arbeidet med 
seg selv og modnes til å erkjenne andres 
egenart, andres behov». Underforstått: 
Hadde vi bare lyttet til visdommen i de 
antikke og jødisk-kristne tekstene, og 
utviklet vår empati, hadde vi ikke vært 
der hvor vi er i dag.

Vi snakker om en ganske 
kort, eksploderende biologisk 
historie. Og vi befinner oss 
midt i den eksplosjonen.

Nå har Vetlesen riktignok i utallige 
avisartikler, og ikke minst i sin siste bok, 
også anført andre, mer systemiske år-
saker til den økologiske krisen, slik som 
rasjonalismens omdanning av naturen 
til et dødt objekt, kapitalismens kyniske 
profittjag og menneskets teknologiavhen-
gighet. Og det er, sammen med voldskri-
tikken, flott og vektig gjort. Likevel plas-
serer Vetlesen de menneskelige årsakene 
til krisen – og løsningene av den – i en 
lokal, gresk-kristen horisont. Dette er en 
horisont som har store kvaliteter. Likevel 
er det denne horisonten som, etter mitt 
syn, hindrer ham i å se et større bilde.

Jeg tror det er andre og vel så vesent-
lige årsaker til at planeten er kommet i 
ulage enn dem Vetlesen anfører – årsaker 
som også vil kreve andre løsninger enn 
de fremførte.

Mitt syn på det menneskelige begjæret 
er ikke knyttet til synd, det er i utgangs-
punktet udelt positivt. Begjær uten ret-
ning leder fort til vold, ja. Men begjæret i 

seg selv er det ikke noe galt med.
Det er vår evne og lyst til å klare oss 

– vårt begjær etter liv, vår lyst til å leve 
– som gjør at vi lever, og som har gjort 
at vi har lykkes slik. Genene våre har 
jobbet som gener skal, vi forplantet oss, 
i en kritisk situasjon utviklet vi evnen til 
å lage redskaper, vi omformet og utnyttet 
naturen for at vi skulle klare oss best 
mulig. Vi fikk bevissthet, evnen til å se 
oss selv utenfra, og kunne med dét orga-
nisere oss enda bedre. Før vi visste ordet 
av det, viser det seg at handlingene våre 
truer grunnlaget for livet på planeten. 
Men vi kom ikke dit av synd og ondskap, 
vi er stort sett skyldløse, vi kom dit først 
og fremst av uvitenhet.

For det er mer: Vi har en historie. Pla-
neten vi bebor, ble til for cirka fire og en 
halv milliarder år siden. Det første orga-
niske livet oppsto for cirka tre og en halv 
milliarder år siden. Livets tilfeldige utvik-
ling på planeten Jorden tok tre milliarder 
år. Menneskedyret trådte frem på scenen 
for bare to – 2 – millioner år siden; og 
med omtrent de samme genene og intel-
ligensen vi har i dag, for bare 200 000 år 
siden. Og med sin omveltende, neolit-
tisk-teokratiske kultur: for bare 10 000 år 
siden. Fra å være flokker av medlevende 
skapninger i mer eller mindre balanse 
og kamp med sine omgivelser, omdannet 
vi oss på noen få tusen år til en flokk 
aggressive dominanter. Enda en tekno-
logisk revolusjon skulle følge. For bare 
200 år siden startet industrialismen en 
sann eksplosjon, hvor vår utnyttelse av 
kloden – med sine ideologiske røtter i 
teokratiet; legg kloden under dere – på 
kort tid fikk formen av ren plyndring av 
planeten, kombinert med utryddelse av 
alle andre, konkurrerende arter. Vi snak-
ker om en ganske kort, eksploderende 
biologisk historie. Og vi befinner oss 
midt i den eksplosjonen. 

Det var ingen mening i verden 
før vi kom. Bare stillhet. Mørk 
materie. Blind natur. Det vil 
heller ikke være noen mening 
når vi eventuelt ikke er her 
lenger, kun bisarre spor etter 
oss, som ingen skal tolke.

Men det er mer: Vi vet nå at vår verden 
har oppstått uten årsak, og at den kan 
opphøre uten årsak. Det finnes ingen dy-
pereliggende grunn til at vi er her, eller 
til at vi en dag ikke lenger vil være her.

Vi bor i en verden som eksisterer uav-
hengig av om vi finnes eller ikke, som 
var her før vi kom, og som vil være når 
vi ikke er her lenger. Og i den verdenen, 
hinsides fortellingene våre, er det helt 
stille. Ingen mening. Ingen retning. Ingen 
ting.

Vi er en tilfeldig, særegen biologisk 
variant i et hav av materie hvis sannhet 
består i å spise og bli spist, av å fødes, 
forplante seg og forsvinne.

Greier vi ikke å tolke den komplekse og 
intrikate økologiske sammenhengen vi 
befinner oss i – og tilpasse oss den – kan 
den formen vi kjenner som oss selv, 
mennesket, homo sapiens, opphøre å 
eksistere, og det som er oss og vår art 
forsvinne. Skulle det skje, vil fjellene og 
vannene, luften og jorden, dyrene og 
blomstene fortsatt være her, uberørte av 
vårt fravær.

Hadde vi for eksempel eksistert da 
en meteor traff kloden for 65 millioner 
år siden, og ble utryddet akkurat som 
dinosaurene, ville naturen ikke lenger ha 
kunnet stille stammende, ufullstendige 
spørsmål til seg selv, som vi nå gjør. 

Det var ikke noe språk før vi kom, 
ingen forstand, heller ingen vilje eller 
ønske om at vi skulle komme. Vi er en 
lokal, tilfeldig variant, med en lokal dia-
lekt, som kanskje ikke engang forstår seg 
selv. Selv om vi på et visst tidspunkt ble 
i stand til å se livet på kloden utenfra og 
fremskaffe informasjon om planeten, er 
det ikke sikkert at vi har sann kunnskap.

Det var ingen mening i verden før vi 
kom. Bare stillhet. Mørk materie. Blind 
natur. Det vil heller ikke være noen me-
ning når vi eventuelt ikke er her lenger, 

kun bisarre spor etter oss, som ingen 
skal tolke. Stillheten, som ordene mine 
bryter opp fra og vil vende tilbake til, 
har ikke noe budskap. Stillheten selv er 
hverken noe å leve for eller dø for. Den 
bare er, som universet, materien og na-
turen er. Den kan like gjerne bryte ut i et 
kunstverk som i vold. Hvis jeg ikke får et 
slags grep på stillheten, vil den ha grepet 
på meg.

Jeg har ikke et høyere jeg og et lavere 
jeg, som den klassiske metafysikken forut-
setter. Det jeg har, er en enkel, materiell, 
naturoppstått kropp, som skapes og for-
mes av omgivelsene sine, og til slutt opp-
tas av omgivelsene sine. Jeg er tenkende 
natur. Tanken min tilhører fellesskapet. 
Jeg trer inn i fellesskapet, blir til i felles-
skapet, og jeg etterlater min skjerv til det 
når jeg dør. Det jeg har tenkt og gjort, 
lever videre i fellesskapet, i den grad fel-
lesskapet vil at det skal leve videre.

Livet, og verden, har ingen utside. 
Det er ikke noe utenfor. Det er ikke noen 
utenforliggende bevissthet som ser oss. 
Alt er her, nå. Min kropp og mine kunn-
skaper er sprunget ut av den samme 
naturen, det samme støvet, universet og 
økosystemet som jeg nå prøver å forstå. 
Fortellingene jeg har, har jeg selv funnet 
på. Og de har alvorlige mangler.

En dag for cirka 200 000 år siden får en 
tilfeldig mutasjon dyremennesket til 
å se seg selv utenfra, og jeg forstår at 
jeg skal dø. Hvorfor er jeg her? Rundt 
meg og i meg syder livet. Men naturen 
er taus. Den bare er, slik den alltid har 
vært. Også universet tier, selvfølgelig. 
Ingen svarer på spørsmålene mine. Jeg 
innretter meg med en symbolsk orden i 
stillhetens verden.

Den tynne, midlertidige, symbolske 
orden vi spinner rundt eksistensen vår, 
er nok en illusjon, men den er det vi har.

Ja, lydene, dyrene, livet er der ute, som 
liv, men dét livet var – og er – helt stille, 
helt til menneskedyret gir noe mening, 
og bestemmer, slik det alltid har gjort, 
styrt av sine biologiske behov, hva som 
er mat, hva som ikke er mat, hva som 
skal leve, hva som ikke skal leve. Sånn 
sett er det fremdeles stille. Helt stille.

Det kan erfares som avmektighet. Men 
erkjennelsen av stillheten som verdens 
grunnvilkår åpner samtidig for en mulig-
het. Stillheten, dette fraværet av ethvert 
språk før oss, enhver mening, årsak, 
enhver instans, enhver metafysikk, som 
vitenskapen har blottlagt for oss, åpner, 
for første gang i historien, for at vi i full 
bevissthet selv kan skape en metafysikk, 
en instans – eller instanser – blottet for 
enhver ekstern instans. 

Vi er og blir natur. Med stillheten som 
grunnvilkår, i en verden uten mening og 
årsak, i en radikal nihilisme, gjenfinner 
vi som tenkende dyr kanskje vår eneste 
frihet. Friheten som består i at vi kan 
bestemme at noe skal være hellig. Vi kan 
gjøre natur til ikke-natur ved å bestemme 
noe som urørbart, ukrenkelig, uoverskri-
delig, ved å gjøre noe – en foss, en skog, 
et tre, et hav, en handling, en livsform, et 
sted – ontologisk, til noe det ikke er, ved 
å bestemme det som det værende.

Et hellig værende, som fordi det er 
av denne verden, samtidig er utsatt for 
endring.

Og dette hellige kan vi – hvis vi skal 
unngå å gjenta historien – hverken for-
svare med lov eller vold, men ene og 
alene med våre sårbare kropper og hjel-
peløse språk.

Så vanskelig og så enkelt er det for 
sivilsamfunnet å gjenvinne makten over 
eget liv og livsbetingelser.

Når vi aksepterer at andre tråkker eller 
spytter på det hellige, lar vi det skje for 
å bevare det hellige. Skulle vi begynne å 
forsvare det hellige med våpen, bryter 
stillheten løs igjen.

I stedet for å se den økologiske krisen 
som et resultat av moralsk forfall, ser jeg 
den som et utslag av menneskedyrets 
evne og lyst til å leve og å greie seg, 
kombinert med en katastrofal manglende 
innsikt i seg selv som natur. Vårt eneste 
håp er det den yngre delen av hjernen 
vår er i stand til å tilføre den eldre delen 
av hjernen vår.

Velger vi å se på livet som syndig, som 
i den klassiske metafysikken, har vi frelse 
eller Harmageddon foran oss. Griper vi 
tak i livet selv som grunnleggende sunt – 
det sannhetssøkende intellektet som vår 
styrke, og vår avhengighet av og medfø-
lelse med alt levende som vår livsbetin-
gelse – kan vi, innenfor våre mulighets-
betingelser, danne en symbolsk orden 
uten autoritære strukturer. Ved å ta opp i 
seg lokale tradisjoner og kulturer, vil den 
også kunne være universell.

En interessant vifte av posisjoner er 
oppstått i drøftelsene av norsk økosofis 
ontologiske grunnlag: Arne Næss' radi-
kalt affirmerende spinozisme, Vetlesens 
gresk-kristne forankring, og undertegne-
des vitenskapsmuliggjorte metafysikk.

Med grundige diskusjoner om hvordan 
verden faktisk er, om naturens og men-
neskets beskaffenhet, kan vi kanskje, i 
motsetning til tidligere forsøk på å skape 
overbygninger, unngå voldslatende løs-
ninger på krisen vi står overfor.

Alle de tre posisjonene har denne opp-
rørske kimen i seg.

Se ellers kronikken av Arne Johan Vetle-
sen side 13 om naturødeleggelse knyttet til 

ungdom og psykisk helse. (Kronikken er  
ikke knyttet til dette essayet.)
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Noen bøker er  
som en flaske vin. 
Disse er som en 

hel vingård.

JON KABAT-ZINN; LIVETS KATASTROFER - 399,-
Livets katastrofer er sannsynligvis den viktigste boken som er 
skrevet om mindfulness fra et vestlig, vitenskapelig perspektiv. 

Den er allerede regnet som en moderne klassiker.

IRVIN D. YALOM; VI ER ALLE DØGNFLUER - 299,-
Slutt med å prøve å komme  på noe klokt og smart å si. Gi slipp 
på jakten på en knakende god fortolkning som vil forandre alt.  
Jobben din er ganske enkelt å tilby din fulle tilstedeværelse.

SIW ADUVILL: YOGA NÅR DET GJELDER - 299,-
Denne boka er unik i norsk sammenheng. Den løfter blikket fra 
tradisjonell yoga til yoga i et samfunnsperspektiv, både på lokalt 
og globalt plan. Er du opptatt av yoga vil du elske boken. Er du 

bare nysgjerrig på boken, vil du komme til å elske yoga!

JAMES SALTER; ALT SOM ER - KR 349,-
Forfatternes forfatter som fortjener å bli lesernes forfatter. 

«Det handler om menn og kvinner. De trekkes til hverandre  
og støtes bort. De svikter og bedrar» Fredrik Wanderup

Finnes det et alternativ til Harmaggedon? Hans Memling (1466-1473), Dommens dag.


