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I denne teksten skriver John 
Pilger om en «faustisk pakt» 
mellom krigshissende eliter 
som nedtoner farene ved en 
vestlig, moderne fascisme – 
godt hjulpet av propaganda 
forkledd som nyheter.

AV JOHN PILGER

Da 70-årsdagen for frigjøringen av Auschwitz 
ble markert for kort tid siden, ble vi minnet om 
fascismens store forbrytelse, med nazi-ikono-
grafien klart til stede i bevisstheten. Fascismen 
er bevart som historie, som flimrende bilder 
av svartskjorter i hanemarsj, i skremmende og 
tydelig erindring om bevegelsens kriminelle 
karakter. Men i de samme liberale samfunnene, 
der de krigshissende elitene oppfordrer oss til 
aldri å glemme, blir den økende faren for en 
moderne form for fascisme nedtonet – for den 
er deres fascisme.

«Å starte en angrepskrig,», sa Nürnberg-
domstolens dommere i 1946, «er ikke bare en 
internasjonal forbrytelse, det er den største av 
alle internasjonale forbrytelser idet den bærer 
i seg det heles akkumulerte ondskap.»

Hadde ikke nazistene invadert Europa, 
ville det vært noe Auschwitz og Holocaust. 
Hadde ikke USA og deres drabanter startet sin 
angrepskrig i Irak i 2003, ville nesten en million 
mennesker vært i live i dag, og Den islamske 
staten, eller ISIS, ville ikke ha trellbundet oss 
med sin råskap. De er resultater av en moder-
ne fascisme vi har vent oss til gjennom bom-
bene, blodbadene og løgnene som utgjør det 
absurde teateret vi kaller nyheter.

I likhet med fascismen på 1930- og 1940-tal-
let blir svære løgner levert med en metro-
noms presisjon, takket være mediene som er 
allestedsnærværende og repetitive, og som 
utøver sin sensur gjennom utelatelser. Ta for 
eksempel katastrofen i Libya.

I 2011 foretok NATO 9700 angrepstokter mot 
Libya. Over en tredjedel av disse var rettet mot 
sivile mål. Det ble brukt stridshoder med uran; 
byene Misrata og Sirte ble teppebombet. Røde 
Kors fant massegraver, og UNICEF rapporterte 
at «de fleste [av de drepte barna] var under ti 
år gamle».

Løgnen om folkemord. Den offentlige fremstil-
lingen av Libyas president Muammar Gaddafi 
som rævpult med en «opprørsbajonett» ble 
hilst av USAs daværende utenriksminister 
Hillary Clinton med disse ordene: «Vi kom, 
vi så, han døde.» Mordet på ham og ødeleg-
gelsen av landet hans ble rettferdiggjort med 
en stor, velkjent løgn: Han planla «folkemord» 
mot sin egen befolkning. «Vi visste ... at om vi 
ventet en dag til,» sa president Obama, «kunne 
Benghazi, en by på størrelse med Charlotte, bli 
utsatt for en massakre som ville gitt gjenlyd i 
hele regionen og satt skampletter på verdens 
samvittighet.»

Dette var skapelsen av islamske militser 
med utsikter til å bli slått av libyske regjerings-
styrker. De sa til Reuters at det kom til å bli «et 
virkelig blodbad, en massakre lik den vi så i 
Rwanda». Den 14. mars 2011 sørget løgnen for 
den første gnisten til NATOs inferno, beskrevet 
av David Cameron som en «humanitær inter-
vensjon».

Mange av «opprørerne», som i hemmelighet 
var utstyrt og trent av de britiske spesialstyr-
kene SAS, ble ISIS-krigere – hvis siste video 
viser halshoggingen av 21 koptisk kristne 
arbeidere som var tatt i Sirte, byen som ble 
ødelagt på deres vegne av bombefly fra NATO.

Operation Cyclone ble ’krigen 
mot terror’, som kostet talløse 
menn, kvinner og barn livet 
i den muslimske verden, fra 
Afghanistan til Irak, Jemen, 
Somalia og Syria.

For Obama, David Cameron og den daværen-
de franske presidenten Nicolas Sarkozy var 
Gaddafis virkelige forbrytelse Libyas økono-
miske uavhengighet og hans erklærte inten-
sjon om å slutte å selge Afrikas største olje-
reserver i amerikanske dollar. Petrodollaren 
er en bærebjelke i USAs imperiemakt. Gaddafi 
planla dristig nok å opprette en felles afrikansk 
valuta knyttet til en gullstandard, etablere en 
bank for hele Afrika, og fremme økonomisk 
union blant fattige land med verdifulle ressur-
ser. Om dette kom til å skje eller ikke, var ikke 
avgjørende. Bare tanken var fullstendig uak-
septabel for et USA som forberedte seg på å 
«gå inn» i Afrika og lokke afrikanske regjeringer 
med militære «partnerskap».

Etter NATOs angrep under dekke av en 
resolusjon i Sikkerhetsrådet, skriver Garikai 
Chengu, konfiskerte Obama «30 milliarder 

dollar fra den libyske sentralbanken, penger 
som Gaddafi hadde øremerket til etableringen 
av en afrikansk sentralbank og den afrikanske 
gullstandardbaserte valutaen».

Den «humanitære krigen» mot Libya gjorde 
bruk av en modell som ligger liberale vestlige 
hjerter nær, særlig i mediene. I 1999 sendte Bill 
Clinton og Tony Blair NATO for å bombe Serbia 
fordi, løy de, serberne begikk «folkemord» på 
etniske albanere i utbryterprovinsen Kosovo. 
Davis Scheffer, USAs ambassadør både her og 
der for krigsforbrytelser [sic], hevdet at så 
mange som 225 000 etnisk albanske menn mel-
lom 14 og 59 kunne være myrdet. Både Clinton 
og Blair mante frem Holocaust og «ånden fra 
andre verdenskrig». Vestens heroiske allierte 

var Kosovo Liberation Army (KLA), med en 
kriminell fortid det ble sett helt bort fra. Den 
britiske utenriksministeren, Robin Cook, sa at 
de kunne ringe ham når som helst på mobil- 
telefonen hans.

Tragedien i Afghanistan 
kan nesten måle seg med 
den episke forbrytelsen i 
Indokina.

Da NATO-bombingen var over, og mye 
av Serbias infrastruktur så vel som sko-
ler, sykehus, klostre og den nasjonale 

fjernsynsstasjonen lå i ruiner, kom interna-
sjonale undersøkelsesgrupper til Kosovo for 
å avdekke bevis for «holocaust». FBI fant ikke 
en eneste massegrav, og reiste hjem. Den til-
svarende spanske gruppen gjorde det samme, 
og lederen fordømte «en semantisk piruett fra 
krigens propagandamaskiner». Et år senere 
fastslo et FN-tribunal om Jugoslavia det endeli-
ge tallet på døde i Kosovo: 2788. Dette omfattet 
stridende på begge sider, og serbere og rom 
myrdet av KLA. Det var ikke noe folkemord. 
«Holocaust» var en løgn. NATO-angrepet hadde 
vært et bedrag.

Bak løgnen var det seriøse hensikter. 
Jugoslavia var en enestående uavhengig, 

multietnisk føderasjon som hadde virket som 
en politisk og økonomisk bro under den kalde 
krigen. Det meste av landets institusjoner og 
større fabrikker var offentlig eid. Dette var 
ikke akseptabelt for et ekspanderende EU, og 
særlig ikke for et nylig gjenforent Tyskland 
som hadde startet et fremstøt østover for å 
erobre sitt «naturlige marked» i de jugoslaviske 
provinsene Kroatia og Slovenia. Da europeer-
ne møttes i Maastricht i 1991 for å planlegge 
den katastrofale eurosonen, var det inngått en 
hemmelig avtale: Tyskland ville anerkjenne 
Kroatia. Jugoslavia var fortapt.

I Washington sørget USA for at den slit 
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Krigshissernes løgner

Afghanistans 
skolejenter 
taper 
UTDANNELSE

Jenteskoler blir taperne når 
bistandskronene forsvinner. 
Det spår Ehsanulla 
Ehsan, grunnleggeren av 
et av de mest vellykkede 
utdanningsprosjektene for 
kvinner i Afghanistan.

AV AURORA HANNISDAL

Denne uka arrangeres Afghanistan-uka 
for andre gang. Arrangementet er i regi av 
Afghanistankomiteen og har bidragsytere 
som Christian Michelsens institutt (CMI) og 
Institutt for fredsforskning (PRIO), og samler 
rundt førti forskere, politikere og eksperter fra 
Afghanistan, Norge og andre land. Profilerte 
personer som journalist og analytiker Kate 
Clark, menneskerettighetsaktivist Horia 
Mosadiq og forsvarsminister Ine Marie Eriksen 
Søreide vil delta i debatter om Afghanistans 
fremtid. I løpet av uka vil diskusjonene handle 
om hvilke hovedutfordringer landet står over-
for nå, og hvordan det internasjonale samfun-
net kan støtte Afghanistan.

Onsdag 25. mars avholdes et seminar om 
utdanning. I den forbindelse besøker Ehsanulla 
Ehsan Oslo for å delta som en av talerne på 
seminaret. Ehsan er grunnlegger av Kandahar-
instituttet for moderne studier i Afghanistans 

nest største by. Instituttet, som ble grunnlagt 
i 2006 med hjelp fra kanadiske myndigheter, 
er en skole primært for kvinner fra 16 år og 
oppover, og tilbyr utdanning i administras-
jon- og ledelsesfag, regnskap, kommunikasjon, 
digitale ferdigheter og engelsk. Skolen er et 
merkbart utradisjonell i Kandahar, der kvin-
ner sjelden får komme ut av huset uten å være 
i følge med en mann. Kvinnene som fullfører 
studier ved instituttet får seg gjerne arbeid i 
ideelle organisasjoner, eller de får stipender 
til å studere videre enten i Afghanistan eller 
i utlandet. 

Suksess med skyggeside. Kandahar-
instituttet har blitt fremhevet som en sol-
skinnshistorie. For en billig penge kan kvinner 
i Kandahar sikre seg utdanning der. Det koster 
bare én dollar i måneden å være elev ved insti-
tuttet, og dermed møtes folk fra flere lag i sam-
funnet der. Det afghanske skoleprosjektet kunne 
per november 2014 rapportere at 600 elever fra 
Kandahar-instituttet har funnet seg arbeid i loka-
le, nasjonale og multinasjonale organisasjoner 
etter endt skolegang.

Ehsanulla Ehsan svarer både ja og nei 
på spørsmålet om skolen er en suksess: 
«Oppslagene i media forteller meg at den er en 
suksesshistorie, men den kan bli kortvarig.» 
Etter at vestlige land en etter en har trukket seg 
ut av Afghanistan, tørker den sivile bistanden 
sakte, men sikkert ut. Ehsan frykter at det nett-
opp er områder som utdanning for kvinner som 
først rammes når den internasjonale støtten 
forsvinner.

Afghanistan er fullstendig avhengig av inter-
nasjonal bistand. Regjeringen sliter med å få 
økonomien på fote etter ti år med krig. Når 
kanadiske tropper trakk seg ut av landet i 2011, 
falt bistandsansvaret på USA. Men støtten derfra 
stoppet i 2013. Kandahar-instituttet har siden da 
overlevd på private donasjoner, men måtte kutte 
ned på skoleprosjekter som ikke var direkte 
yrkesrettet, som kjøkkenhagedyrking og hånd-
verksarbeid. Ehsan advarer at Afghanistan er et 
delt problem: «Hvis det internasjonale samfun-
net trekker seg nå, vil ekstremisme vokse frem 
på kort tid. Det er en trussel, ikke bare mot 
Afghanistan, men mot hele verden,» sier Ehsan.

Aksept for utdanning. Ehsan er opptatt av 
at gevinsten ved utdanning for kvinner ikke 
bare er økonomisk: «Det at disse kvinnene får 
utdanning endrer holdningene til hele familier,» 
forteller han. Familier som tidligere ikke har 
tillatt barna å se på tv, har nå fått døtre med 
datakunnskaper. «Plutselig åpnes dører for dem, 
og de får mulighet til utsyn og bredere innsikt. 
Det trenger Afghanistan,» tror Ehsan. 

Arbeidet med å skape aksept for instituttet 
har tatt lang tid, men nå mener Ehsan at han ser 
en holdningsendring. Ehsan har selv blitt truet 
på livet, både i brevform og på mer direkte 
måter. Allikevel har skolen vunnet lokalsamfun-
nets tillit gjennom møter med ledere og andre 
beslutningstakere. «Det er store forventninger 
til at utdanning vil gi flere arbeid. Kvinner ser 
at andre får jobb etter å ha gått på Kandahar-
instituttet, og de vil selv gå der, få en jobb og 
gjøre nytte for seg,» sier Ehsan. 

Instituttet følger islamsk ideologi, og på sko-
lens vegger er det malt verselinjer fra Koranen 
som handler om betydningen av utdanning.  
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BÆREKRAFT

En allianse mellom bønder 
og miljøbevegelsen mener 
miljøet betaler prisen for 
dagens jordbrukspolitikk, 
og krever nå reduksjon 
i soyaimporten. Dette 
kolliderer med regjeringens 
mål om effektivisering og 
billigere mat. 

AV PEDER ØSTEBØ

Aldri har nordmenn brukt en mindre andel 
av husholdningsbudsjettet sitt på mat. Mens 
en gjennomsnittsfamilie i 1958 brukte 40 
prosent av inntekten på mat, er andelen i 
dag på under 12 prosent. Det har fått store 
klima- og miljømessige konsekvenser. «Vi må 
utvikle matressursene våre på en bærekraftig 
måte, både av hensyn til miljø, internasjo-
nal solidaritet og matsuverenitet,» sier Mari 
Gjengedal, leder for miljø- og utviklingsorga-
nisasjonen Spire til Ny Tid. Under en pres-
sekonferanse fredag 20. mars lanserte de 
et innspill til årets jordbruksforhandlinger, 
sammen med en rekke miljø- og bondeorgani-
sasjoner. Målet er å dreie norsk landbrukspo-
litikk i en mer bærekraftig retning, og det er 
fremfor alt importen av soya til kraftfôr den 
nye alliansen vil til livs. «Deler av det norske 
matfatet er i dag avhengig av ødelagt regn-
skog,» konstaterer Lars Haltbrekken, leder 
i Naturvernforbundet, som også har sluttet 
seg til kravene. 

Soyakamp. Både internasjonal solidaritets-
bevegelse og miljøorganisasjoner har de siste 
årene advart mot effektene av den såkalte «soy-
aboomen». I Brasil er industriell produksjon av 
soya blant landets raskest voksende industrier, 
men likevel kontroversiell. Miljøbevegelsen i 
landet har utpekt soyaindustrien som storsyn-
der i avskogingen av Amazonas, og bruken av 
sprøytemidler har alvorlige helsemessige kon-
sekvenser for befolkningen. 

Mens norske importører argumenterer 
for at sertifiseringsordninger gjør det mulig 
å produsere bærekraftig soya, har kritikere 
hevdet at den voksende etterspørselen 
uansett medfører et stadig større press på 
regnskogen. Nye tall fra det brasilianske 
forskningsinstituttet Imazon peker på at 
avskogingstakten i Brasil nå er økende, etter 
mange års nedgang. I januar økte avskogingen 
i brasiliansk Amazonas med 169 prosent, 
sammenliknet med i januar 2014.

Ny Tid skrev 27. februar om Spires 
rapport «Soyalandet», hvor organisasjonen 
argumenterer for at et effektivitets- og 
prispress i det norske landbruket har 
gjort Norge avhengig av soya fra nettopp 
Brasil. I 2014 importerte Norge over 
820 000 tonn soya. Halvparten av dette 
går inn i kraftfôret til norske husdyr og 
oppdrettsfisk. Dette er en tredobling på 25 
år. «Vi har fått en sniksoyafisering av norsk 
matproduksjon,» uttalte Mari Gjengedal til 
Ny Tid da rapporten ble lansert. I innspillene 
til jordbruksforhandlingene krever de en 
redusering av soyaimporten. 

Oppgjør. Den stadig økende soyaimporten  
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Prisen vi betalerAfghanistan-uka:
Afghanistankomiteen er initiativtaker og koor-
dinator for Afghanistan-uka. 

De mest sentrale bidragsyterne er Institutt 
for fredsforskning (PRIO) og Chr. Michelsen 
Institutt (CMI). 

Nansen Fredssenter, Flyktninghjelpen, 
FOKUS, Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Oslo 
Dokumentarkino og en rekke frivillige bidrar 
også til programmet. 

Programmet gjennomføres med midler fra 
blant andre Fritt Ord og Norad.

Temaer for årets Afghanistan-uke vil være 
kvinners rettigheter, landets rolle i den regional 
geopolitikken, afghansk politikk, klimaspørsmål 
og Norges engasjement i Afghanistan.Onsdag 
25. mars fra kl. 18.00–20.00 arrangeres sem-
inaret The Price of Peace – Hvordan kan den 
afghanske freden se ut? Hvem vil støtte den og 
hvem vil være i mot den? Vil noen falle utenfor 
og kan den vare?

De fleste av arrangementene vil foregå hos 
Røde Kors i Hausmanns gate 7 i Oslo. 


