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En gjennomsiktig verden
STORDATA

Dave Eggers gir oss et 
marerittaktig og karikert, 
men fullt mulig bilde av vår 
digitale fremtid. 

EIRIK HØYER LEIVESTAD

I de fleste diskusjoner jeg har havnet i om 
temaet dataovervåkning, har jeg møtt en 
holdning om at det ikke er spesielt skrem-
mende. Vi har da ingenting å skjule? Dette 
velger jeg å oppfatte som symptomatisk: et 
uttrykk for alminnelig tilpasningsevne under 
en ny normaltilstand.

Saken er at vi har gjort oss avhengige av 
den digitale infrastrukturen. Vi vet at den 
innebærer både fri flyt av informasjon og 
automatisert registrering av alt vi foretar 
oss. Vi vet at vi er delaktige i overvåknin-
gen med våre egne apparater, og vi vet at 
dataene vi genererer ikke tilhører oss. Noen 
få klynger seg fortsatt til et prinsipp om per-
sonvern, som allerede lyder en tanke gam-
melmodig. Kontrollsamfunnet er prisen å 
betale for trygghet og smarte løsninger, blir 
vi fortalt. Målrettet reklame kan riktignok 
være irriterende, men vi lærer oss å ignorere 
det. Anstendige mennesker har mye å dele, 
og ingenting å skjule.

Samtidig bør vi reflektere over utviklings-
retningen til teknologien som våre liv veves 
inn i. Finnes det en grense vi ikke vil krysse? 
Forskyvningene er så subtile og skrittvise, 
så innpakket i argumenter om sikkerhet, 
brukervennlighet og optimalisering, at vi 
først etterskuddsvis kan få øye på når vi har 
trådt over en vesentlig terskel. Da er det van-
ligvis for sent. Implementering er betydelig 
enklere enn reversering. Vi har lenge visst at 
teknologisk utvikling betyr stadig mer «inn-
vikling», og at teknologien sjelden fjerner 
flere problemer enn den tilfører. I California, 
innovasjonens pulserende hjerte, synes det 
likevel å herske en forestilling om at nesten 
alt som er mulig også er ønskelig. Kanskje er 
det i disse mulighetenes horisont vi bør søke 
utgangspunktet for å kritisere vår aktuelle 
situasjon. Vi kan se på de scenarioene som 
de nye verdensprogrammererne og deres 
medløpere selv forespeiler oss. Bildet som 
avtegner seg, kan gjerne kalles Brave New 
World 2.0.

TruYou. Noen ganger ligger de fruktbare 
perspektivene i spekulasjonen og overdri-
velsen. Et godt sted å begynne er romanen 
The Circle, forfattet av amerikaneren Dave 

Eggers. Litterært sett er boken usedvanlig 
svak, med tanke på at forfatteren tidligere 
har demonstrert en viss litterær begavelse. 
Som dystopisk satire er den imidlertid tref-
fende. I romanen møter vi Mae Holland, en 
jente midt i 20-årene som med drahjelp fra 
venninnen Annie er blitt rekruttert til det 
verdensledende teknologifirmaet The Circle.

Historien finner sted i en ikke så fjern frem-
tid, en fremtid der The Circle har oppnådd 
enerådende status på det digitale markedet 
ved å utvikle et system som kombinerer 
samtlige av brukernes digitale identiteter: 
sosiale media-profiler, e-post-kontoer, beta-
lingsordninger, brukernavn, preferanser og 
interesser. All individuell datatrafikk sorte-
rer under ett fellessystem, med det kledelig 
dobbeltbunnede navnet TruYou. Slik har The 
Circle absorbert alle andre aktører og blitt 
selve den digitale infrastrukturen: Google, 
Facebook, Twitter og alle de andre inkorpo-
rert i ett og samme selskap.

Ropene om monopolisering forstummer 
raskt. The Circle kan skilte med uovertruffen 
effektivitet og jobber utrettelig med å opti-
malisere sine løsninger. I stedet for å bruke 
monopolet til å gi ensidige diktater, forstår 
The Circle seg som et feedbacksensitivt 
system av distribuerte kommunikasjons-
nettverk. Selskapet stiler mot perfeksjon og 
videreutvikler egen yteevne i en slags feed-
backloop med sine brukere. En stor del av 
aktiviteten handler om å generere metadata 
gjennom trafikkanalyser og brukernes rating 
av The Circles prestasjoner, slik at selskapet 
stadig kan forbedre seg. Og brukerne er for-
nøyde: Selv den målrettede reklamen ønskes 

STORDATA … fortsetter side 6

Afghanistans 
usikre fremtid
FREDSAVTALE?

Ett år etter valget i 
Afghanistan, leter president 
Ashraf Ghani etter 
mulige alliansepartnere og 
forhandler med Taliban om 
fredsavtale. 
AV AURORA HANNISDAL

Fredag 20. mars sto en uvanlig kronikk på 
trykk i Washington Post. Avsenderne var 
Afghanistans president Ashraf Ghani og 
ledende politiker Abdullah Abdullah. I inn-
legget, som var titulert «Viktigheten av en 
USA–Afghanistan-allianse», ber de to politi-
kerne om at USA fortsetter samarbeidet med 
Afghanistan: «Med riktig støtte i ryggen er 
Afghanistan i en unik posisjon til å blokkere 
spredningen av ekstremisme,» skriver de to.

To dager senere landet den afghanske pre-
sidenten i Washington. Dette er det første 
offisielle besøket til USA siden Ashraf Ghani 
kom til makten. Den afghanske presiden-
ten har uttrykt ønske om å skape et bedre 
forhold til USA enn det forgjengeren Hamid 
Karzai hadde. Barack Obama har imidlertid 
lovet å få slutt på en av USAs lengste kriger 
gjennom tidene.

Dette skremmer den afghanske presiden-
ten, som appellerer til USA om fortsatt ame-
rikansk tilstedeværelse, samt sivil bistand. 
På det meste var det utstasjonert 100 000 
amerikanske soldater i Afghanistan, men nå 
er bare 9800 av dem igjen. Og disse forsvin-
ner etter 2015, har Obama lovet.

David Barno, som ledet de amerikanske 
styrkene fra 2003 til 2005, frykter en katas-
trofe hvis troppene trekkes ut av Afghanistan 
i 2016: «Pengene vil ta samme vei 20 minut-
ter senere,» sa han til The New York Times. 
I fjor genererte Afghanistan bare 30 prosent 
av eget statsbudsjett. Resten kom fra giver-
land. Det forventes at gapet mellom inntek-
ter og driftskostnader vil holde seg på rundt 
50 milliarder kroner frem til 2018, ifølge Det 
internasjonale pengefondet (IMF).

«Afghanistan vil bli al-Qaida 
og andre terroristers 
gravplass.» 
 Ashraf Ghani

Spiller på terrorfrykt. Under sitt besøk i 
Washington brukte Ghani tiden til å advare 
om at USA og Afghanistan trues av én felles 
fiende. Presidenten mener terrorgrupper 
som den såkalte Islamske Staten (IS) og 
al-Qaida i voksende grad utgjør en trussel 
mot Afghanistan.

I løpet av de første månedene i 2015 duk-
ket det opp flere rapporter om at IS forsøker 
å få fotfeste i Afghanistan. Det går rykter om 
at det har blitt observert IS-flagg flere steder 
i landet. Ifølge det afghanske nyhetsbyrået 
Pajhwok skal en Taliban-kommandant ha 
blitt drept av IS-soldater i Logar-provinsen 
i februar, og noen uker senere ble 30 haza-
raer kidnappet av IS-sympatisører i Ghazni-
provinsen øst i landet. Et tidligere medlem av 
Taliban skal nå kjempe og rekruttere for IS.

Til den amerikanske kongressen sa Ghani 
at han håpet at USA og Afghanistan sammen 
kan ferdigstille den jobben som ble startet 
etter 11. september 2001: «Afghanistan vil bli 
al-Qaida og andre terroristers gravplass,» sa 
han, og lovet at Afghanistan aldri mer skal 
være vertskap for terrorister.

Arne Strand, assisterende direktør ved 
Chr. Michelsens institutt (CMI), tror Ghani 
bevisst spiller på amerikanernes frykt for 
terror og spredningen av IS i regionen. Men 
Strand minner om at Taliban og IS er ideolo-
giske fiender: «Det er ikke veldig sannsynlig 
at IS får fotfeste i Afghanistan,» sier Strand.

Fredsforhandlinger. Strand tror ikke at Ghani 
kan love at Afghanistan ikke skal huse terro-
rister i fremtiden. Tvert imot prøver Ghani 
nå å få til en fredsavtale med Taliban. Internt 
i Afghanistan er det allerede store uenigheter 
om fredsavtalen, selv om man bare har sett  
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MIDTØSTEN

I protest mot fengsling uten 
lov og dom, inhumane 
forhold og fysisk og psykisk 
mishandling går palestinske 
politiske fanger til sultestreik.

AV AURORA LORENZI

Under krigen mot Gaza i fjor sommer benyt-
tet mange vestlige journalister anledningen 
til å fordømme de «palestinske terroristene» 
– en kategori som tilsynelatende gjenspeiler 
hele den palestinske befolkningen. Det er 
en utbredt misforståelse at palestinere ikke 
er i stand til å uttrykke motstand gjennom 
ikkevoldelige metoder, men i stedet konse-
kvent tyr til vold og terror mot den israelske 
sivilbefolkningen.

Denne artikkelen er basert på en rapport 
skrevet for den palestinske menneskerettig-
hetsorganisasjonen Hurryyat, om et tema 
som sjelden kommer frem når palestinsk 
motstandsbevegelse diskuteres i vestlig 
media. Dette er en tekst om en fredelig og 
ikkevoldelig form for protest. Om årsakene 
til og konsekvensene av at så mange palestin-
ske politiske fanger går til sultestreik.

Omstridt praksis. Palestinske politiske fanger 
som blir holdt i israelske fengsler har siden 
begynnelsen av okkupasjonen brukt sulte-
streik som et virkemiddel for å protestere 
mot Det israelske fengselssystemet (IPS). 
Siden midten av 2011 har ikke en eneste dag 
gått uten at minst én palestinsk fengselsfan-
ge har sultestreiket.

I juni 2014 var totalt 100 palestinske vare-
tektsfengslede involvert i en sultestreik som 
startet i april og varte i 66 dager. De protes-
terte mot IPS sin utbredte bruk av adminis-
trativ forvaring – en praksis hvor man blir 
fengslet uten tiltale og dom. Denne prose-
dyren har, i motsetning til vanlig rettspro-
sedyre, som mål å forhindre en person i å 
utføre en kriminell handling som kan sette 
offentligheten i fare, heller enn å straffe per-
sonen for en forbrytelse han eller hun faktisk 
har begått.

Ifølge artikkel 78 i den fjerde 
Genèvekonvensjonen av 1949, skal admi-
nistrativ forvaring kun iverksettes under 
svært spesielle omstendigheter, og bare når 
alternative virkemidler ikke er tilgjengeli-
ge. Ettersom administrativ forvaring anses 
som en av de mest drastiske tiltakene en 
okkupasjonsmakt kan ta i bruk for å ivare-
ta sikkerheten, understreker konvensjonen 
at tiltaket kun skal tas i bruk i nødstilfeller. 

Det skal aldri brukes som kollektiv avstraf-
felsesmetode.

… overfylte celler, dårlig 
ventilasjon, mangel på 
sollys, korte pauser, 
mangel på hygiene- og 
rengjøringsartikler, mangel 
på tilstrekkelig medisinsk 
oppfølging …

Israels utstrakte bruk av administrativ forva-
ring i de palestinske områdene bryter derfor 
med internasjonal lov.

Dette har vært hovedbudskapet i flere 
uttalelser og meldinger fra FNs generalse-
kretær og talsmenn for EU. Ettersom feng-
selsfanger i administrativ forvaring ikke vet 
hva de er anklaget for, er det umulig for dem 
å bevise at de er uskyldige. De har heller 
ingen mulighet til å vite hvor lenge de kom-
mer til å forbli i fengsel. Det kan ta alt fra 

seks måneder til flere år, da fengslingsordren 
kan fornyes hver sjette måned, og uten en 
øvre tidsgrense.

Voksne og barn. Ifølge en rapport fra 
Addameer, som ivaretar palestinske fan-
gers rettigheter, satt totalt 6500 palestinere 
fengslet i israelske fengsler i oktober 2014, 
hvorav 500 var i administrativ forvaring. De 
fleste blir arrestert i hjemmene sine, gjerne 
midt på natten, hvor de israelske styrkene 
ofte kaster stein og lydgranater. I mange til-
feller opplever familien til den pågrepne å bli 
overfalt og få huset sitt ramponert. I andre 
tilfeller inntreffer arrestasjonen på militære 
kontrollposter eller under politiske demon-
strasjoner.

Den pågrepne blir vanligvis satt i jern og 
får bind for øynene, for så å bli transportert 
til et avhøringssenter som ofte er innenfor 
Israels grenser. Under slike transporteringer 
har det blitt rapportert om en rekke tilfel-
ler hvor den pågrepne har blitt utsatt for  
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Israelske 
fengsler er 
folkerettsstridige 

VÅPEN

Alle de fem landene som 
bomber Jemen har kjøpt 
militærutstyr av Norge. 
Men stortingsflertallet vil 
ikke stramme inn reglene for 
våpensalg.
AV ØYSTEIN WINDSTAD

Mandag ble minst 45 sivile som har flyktet 
fra kampene i Jemen drept av bomber fra 
saudiarabiske fly. De drepte bodde i en flykt-
ningleir som FN har satt opp for å beskytte 
sivilbefolkningen i Al Mazrak, nord i Jemen. 
Flyene skulle trolig bombe en base i området 
der det var houthisoldater, men traff i ste-
det flyktningleiren som huser flere hundre 
familier. Snart kan bakkeinvasjonen i Jemen 
komme, noe som vil føre til at flere sivile vil 
dø og lide.

«Luftangrepene blir mer og mer intense 
for hver natt som går, og nå bomber flye-
ne også om dagen. Vinduene våre skjelver 
og huset vårt dirrer. Panikken har startet 
å spre seg i befolkningen,» forteller Nina 
Aqlan fra Sana’a. Hun er 27 år gammel og 
kommer fra Jemens hovedstad. Aqlan har 

mastergrad i utviklingsstudier og jobber med 
FN-prosjekter for å bygge opp jordbruket i 
Arabias fattigste land. Hun tilhører ingen 
politisk fraksjon eller organisasjon, men har 
sterke meninger om bombingen:

«Jemen har svært mange utfordringer, men 

én ting er sikkert: Denne krigen er ikke sva-
ret. Jeg har vært i fredelige Oslo og Norge. 
For meg er det svært underlig at Norge, som 
er kjent som et fredsland, har solgt militært  
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Norsk militærutstyr bak angrepet i Jemen
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