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KLIMA

Nordmenn reiser lengre og 
oftere, men klimaavtrykket 
til de reisende er usynlige 
i klimaregnskapet. En 
britisk eventyrer har skapt 
en alternativ kortreist 
ferievanetrend.

AV TORBJØRN TUMYR NILSEN

Det er lett å snurre på globusen og drøm-
me seg vekk til Patagonia, Madagaskar eller 
New York. Billige flybilletter, lønnsvekst og 
mer fritid har i Norge de siste tiårene gjort 
drømmer til virkelighet, og nordmenn til et 
av verdens mestreisende folkeslag.

Klimasamvittighet har samtidig aldri blitt 
en faktor i reiseplanleggingen til norske rei-
sende. I takt med klimakrisens tydeligere 
alvor har nordmenn økt reisefrekvensen og 
gjort reisene lengre. Helgeturer til hytte og 
familie har blitt til langweekender i Berlin og 
Riga, mens juleferien blir feiret i Thailand.

Etableringen av det norske lavprisselska-
pet Norwegian har noe av skylden. På flysel-
skapets nettsider ligger det for øyeblikket 
tilbud på flybilletter til 199 kroner én vei, 

mens «sol og bad» er bare 399 kroner unna. 
Det er mindre enn en norsk togbillett, eller 
en middels lang hurtigbåttur, og betraktelig 
mer enn da man på 1990-tallet måtte gjøre 
dype innhogg i privatøkonomien for å beta-
le flybillettene. «Vi bør vurdere forbud mot 
reklame for flyreiser», sier leder i Framtiden 
i våre hender, Arild Hermstad, til Ny Tid.

Men først til tallene:
Siden 1990 har utslippene fra utenriks 

luftfart økt med hele 333 prosent, viser tall 
fra Statistisk Sentralbyrå. Det er som om 
nordmenn er blitt blinde for sammenhen-
gen mellom reisevaner og klimagassutslipp. 
Eller kanskje har argumentasjonen til fly 
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I AVISEN:

Siden 2011 har det blitt organisert 
årlige aksjoner mot militært overfor-
bruk over hele verden. Likevel leser 
vi sjelden om dette i norske medier. 
VÅPENEKSPORT, side 4 

Vestlige medier er nesten tomme for rasjo-
nelle analyser om Ukraina. Følger man rus-
siske medier, samt CNN, BBC og norske 
medier, finner man fort at våre vestlige medi-
er ikke er mindre ensidige enn de russiske. 
UKRAINA, kronikk side 10

We need to talk about Thomas. Debatten 
oppsto av at en fiktiv utgave av Thomas 
Seltzer hadde sex med en fiktiv utgave av 
Kari Jaquesson. 
INNLEGG, side 11

JON ELSTER: Les hans syn på pop art den 
gang norges verdenskjente filosof var ung.  
ORIENTERING, side 16

Nå for Ny Tids lesere:
Ukens dokumentar om mine-
ralkonflikten i Kongo (side 8)

Lærestykke i 
sivil ulydighet
CITIZENFOUR. (Kritikk 1 av 2) 
Regi: Laura Poitras, foto: Trevor Paglen m. fl.

Hvordan gjøre motstand mot 
en korrupt stat i dag.

DOKUMENTAR

KJETIL RØED

Når ansiktet ditt begynner å dukke opp på 
T-skjorter rundt i verden så ofte at du kon-
kurrerer med Che Guevara om å være den 
foretrukne frihetshelten, vet du at budska-
pet ditt har nådd frem. I varsleren Edward 
Snowdens tilfelle var budskapet at USA og 
Storbritannia overvåker det meste av kom-
munikasjonen verden rundt, og oppbevarer 
denne informasjonen i kjempemessige, søk-
bare arkiver. Individer eller grupper av indi-
vider kan også «flagges» slik at den lagrede 
informasjonen kan brukes som instrument 
for å kartlegge borgeres fremtidige bevegel-
ser. Men selve overvåkningen, som vi fort-
satt ikke kjenner rekkevidden av, er bare en 
del av et mye større bilde: Den legger først 
og fremst et enormt press på demokratiet 
og den frie pressen, og er sannsynligvis det 
største statlige overgrepet mot sivilsamfun-
nets rett til privatliv i historien.

Regissør Laura Poitras gir oss det vil har 
manglet til nå: en definerende fortelling som 
forklarer Snowdens budskap, presenterer 
oss for mannen bak, og fungerer som film 
i seg selv. CITIZENFOUR er en svært vellyk-
ket dokumentar som klokt reflekterer rundt 
forskjellige aspekter ved tilfellet Snowden. 
Den kretser først og fremst rundt kjernesi-
tuasjonen i avsløringene: de høyintensive 
dagene på et lite hotellrom i Hong Kong der 
Snowden forteller sin historie til Poitras og 
Guardian-journalistene Glenn Greenwald 
og Ewen MacAskill. «NSA bygger det stør-
ste undertrykkelsesredskapet i menneskets 
historie,» sier Snowden i en e-post til Poitras 
før møtet i Kina. Gjennom CITIZENFOUR får  
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Grønne reiser og klimakrisens alvor

Arabiske filmdager: Vi har sett fire av 
de elleve filmene i festivalen, som arran-
geres denne helgen av Film fra sør.  
FILM, side 12 og 16 

Illustrasjon: Rune Mathisen

Filmen om Edward Snowden endelig i Norge
CITIZENFOUR

Etter Edward Snowdens 
avsløringer om NSA i 2013 
kom det frem at Norge er ett 
av de såkalte ni øyne. Loven 
som regulerer den norske 
e-tjenesten er for vag, mener 
advokat Jon Wessel-Aas, i 
forbindelse med premieren 
på filmen om Snowden 
denne uken.

AV CARIMA TIRILLSDOTTIR HEINESEN 

Den tidligere CIA-ansatte IT-teknikeren 
Edward Snowden ble kjent over natten da 
han lekket graderte opplysninger, blant 
annet om det hemmeligstemplede ameri-
kanske etterretningsprogrammet PRISM, til 
avisene The Guardian og The Washington 
Post i juni 2013.  Dokumentarfilmskaperen 
Laura Poitras var den første Snowden kon-
taktet for å fortelle sin historie. Sammen 
med journalist og jurist Glenn Greenwald 
møtte hun Snowden på et hotellrom i Hong 
Kong, der han befant seg da han kom med 
avsløringene.

Snowden var ansatt i IT-selskapet Booz 
Allen Hamilton – som har nær forbindelse 
til amerikansk etteretningstjeneste – og var 
utplassert i NSA da han bestemte seg for å 
lekke opplysningene.

Avsløringene skapte store reaksjoner 
verden over, og Snowden ble siktet for 
spionasje. Patrick Toomey, som jobber i 
organisasjonen American Civil Liberties 
Union (ACLU), er en del av apparatet som 
nå jobber rundt Snowden. Ifølge ham er det 
liten sjanse for at Snowden kan returnere 
til USA med det første: «Den amerikanske 
regjeringen har siktet Snowden for å ha 
brutt Espionace Act, en lov ment for å straf-
feforfølge utenlandske spioner. Denne loven 
skiller ikke mellom varslere som deler opp-
lysninger som er av offentlighetens interes-
se, og spioner som selger hemmeligstemplet 
informasjon til en utenlandsk fiende,» fortel-
ler Toomey til Ny Tid.

Toomey gjester Norge i forbindelse 
med lanseringen av dokumentarfilmen 
CITIZENFOUR – resultatet av Snowdens 
beretninger til Laura Poitras. Etter film-
visningen vil Toomey delta i en samtale 
om Snowden-avsløringene sammen med 
den norske menneskerettighetsadvokaten 
Jon Wessel Aas. I tillegg til å være spesia-
list på overvåkingssaker er Toomey også 
leder for saken Wikimedia har anlagt mot 
NSA. Organisasjonen ACLU ble grunnlagt i 
1920, og jobber for å sikre sivilbefolkningen 
mot overgrep fra myndighetene. Edward 
Snowden søkte om politisk asyl i en rekke 
land, blant annet i Norge. Søknaden hans 
ble avslått med begrunnelse om at det ikke 
var mulig å søke asyl fra utlandet – noe som 

ifølge menneskerettighetsadvokat Arild 
Hummelen ikke stemmer. Edward Snowden 
ble innvilget politisk asyl i Russland, hvor 
han nå er bosatt. «Hvis Snowdens sak blir 
prøvd i USA, vil han ikke få gehør for at opp-
lysningene han kom med aldri burde vært 
unndratt offentligheten. Han vil heller ikke 
få mulighet til å peke på hvilke reformer 
avsløringene hans har satt i gang i USA og i 
verden forøvrig,» tror Toomey.

Elektronisk overvåking. NSA skal også ha 
overvåket mobiltelefonsamtaler i hele 
Norge. Ifølge et av dokumentene Snowden 
lekket, ble over 33 millioner norske samtaler 
registrert i perioden 10. desember 2013 til 8. 
januar 2013. Av dokumentene kom det også 
frem at den norske etteretningstjenesten  
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En radikal 
folkebevegelse
POLITIDRAP

På et halvt år har «Black 
Lives Matter» blitt 
en radikal, nasjonal 
folkebevegelse. 

AV PEDER ØSTEBØ

Lørdag morgen, 4. april 2015, i en bypark i 
North Charleston i delstaten Sør-Carolina. En 
afroamerikansk mann i grønn t-skjorte står 
midt i en opphetet diskusjon med en hvit 
politibetjent. Et par minutter tidligere har 
bilen hans blitt stoppet av en patrulje, av 
uviss årsak. Mannen i den grønne t-skjorta 
begynner plutselig å løpe, men kommer ikke 
lenger enn fem meter. Politibetjenten drar opp 
tjenestevåpenet fra hylsteret og fyrer av åtte 
skudd i retning mannen, hvorav fem treffer 
ham. Den 50 år gamle Walter Scott faller om 
og blir liggende i gresset. Et par minutter sene-
re er han død. Politibetjenten, Michael Slager, 
går rolig mot den døende. Han legger Scott i 
håndjern, og kaster diskré ned et lite objekt, 
kanskje en strømpistol, ved siden av mannen 
han nettopp har skutt.  
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