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MEXICO

Den meksikanske staten 
begraver sannheten om de 
bortførte studentene, mener 
de pårørende. Nå ber de 
Norge og Europa om hjelp.

AV PEDER ØSTEBØ

Fredag 17. april står Eleucadio Ortega 
Carlos med en mikrofon i hånden på 
Fredrikkeplassen på Blindern. Sønnen 
hans, 18 år gamle Mauricio Ortega, var én 
av de 43 studentene som i september i fjor 
ble bortført i delstaten Guerrero, sørvest i 
Mexico, og foran vel 100 tilhørere ber han 
om hjelp til å finne dem. «Vi krever at mek-
sikanske myndigheter gir oss klare svar, og 
at de gir oss ungene våre tilbake. De tok 
dem levende, vi vil ha dem levende tilbake,» 
sier Ortega til Ny Tid.

Sammen med menneskerettsaktivis-
ter og studenter fra lærerskolen til de 

kidnappede har Ortega lagt ut på en 
reise for å fortelle om situasjonen i hjem-
landet, og for å skape et større interna-
sjonalt press på den meksikanske regje-
ringen. For mens myndighetene i landet 
ønsker å markedsføre seg som en liberal 
rettstat hvor europeiske investeringer er 
velkomne, tegner delegasjonen som nå 
gjester Europa et annet bilde: De mener 
saken om «de 43» viser et statsapparat 
som, av frykt for kritiske røster, er blant 
de ansvarlige for et stadig økende antall 
bortførte.

Den skitne krigen. 26. september i fjor ble 
bussene til en gruppe studenter ved en uav-
hengig lærerhøyskole fra byen Ayotzinapa 
stoppet av uniformert politi og maskerte 
menn langs motorveien utenfor hjemby-
en. Studentene hadde samme dag hadde 
reist rundt og samlet inn penger for å 
kunne delta i en demonstrasjon i Mexico 
mot regjeringens utdanningspolitikk. Etter 
møtet med politiet og de maskerte menne-
ne lå det igjen 6 døde og 20 skadede, mens 

43 av studentene ble bortført. Siden har 
ingen sett dem.

Siden 2012 har nær 13 000 mennesker 
forsvunnet i Mexico, ifølge det meksikan-
ske innenriksdepartementet. Ofte forkla-
res drap, bortføringer og forsvinninger i 
Mexico ved å vise til narkotika- og mennes-
kesmuglingen i landet, og krigen mellom 
narkotikakartellene og myndighetene. De 
færreste sakene får oppmerksomhet på 
nasjonalt plan. Kidnappingene i Ayotzinapa 
i september møtte likevel voldsomme 
protester. I oktober møtte 50 000 opp til 
demonstrasjon i Mexico by, og like mange 
i resten av Mexico, med krav om at regje-
ringen måtte ta tak i kidnappingssakene. 
Sju måneder etter har demonstrasjonene 
i Mexico avtatt i styrke, og regjeringen reg-
ner studentkidnappingene som oppklart: 
Studentene ble drept av en kriminell bande 
med tilknytning til landets mektige narko-
karteller.

Det er imidlertid en forklaring de berør-
te ikke aksepterer. Etter forsvinningene har 
nemlig uavhengige medier og forsknings-
sentre bestridt forklaringen av myndighe-
tene, og det er blitt sådd tvil om hvilken  
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 Straffefrihet er normen

Carlos tror internasjonalt press kan hjelpe for å få 
frem sannheten om hva som har skjedd med søn-

nen.  Her under en markering i Oslo 17. april

Norge tar ikke 
nok ansvar for 
mennesker  
på flukt 
FLYKTNINGER

Verden har aldri hatt så 
mange flyktninger siden 
andre verdenskrig. Færre 
og færre av dem kommer 
til Norge. Flere partier tar 
nå til orde for å øke antall 
kvoteflyktninger fra Syria til 
10 000.
AV CARIMA TIRILLSDOTTIR HEINESEN 

Av de som så langt i år har søkt asyl i Norge, 
er mennesker fra Syria best representert. 
I mars gikk landet inn i sitt fjerde år med 
borgerkrig. Det som startet med et frede-
lig opprør mot landets president Bashar 
Al Assad, har nå ført til nærmere 200 000 
drepte mennesker. 11 millioner mennesker 
er drevet på flukt som en følge av konflikten; 
nesten fire millioner mennesker har så langt 
flyktet ut av landet, mens syv og en halv 
million mennesker er på flukt inne i landet. 
Regjeringspartiene og samarbeidspartnerne 
KrF og Venstre besluttet i høst å doble antall 
syriske kvoteflyktninger til Norge fra 500 til 
1000. Doblingen førte til en reduksjon i antall 
kvoteflyktninger fra andre deler av verden. 

Så langt har Norge tatt imot 3987 syriske 
flyktninger. Rundt 1000 av dem er kvoteflykt-
ninger, mens de resterende kom til Norge 
som regulære asylsøkere. Sverige hadde per 
1. mars tatt imot 56 285 syriske flyktninger. 

Samme uke som Frps stortingsrepre-
sentant Christian Tybring-Gjedde gikk 
offentlig ut med forslaget om å opprette 
FN-finansierte asylmottak i Tyrkia, vedtok 
Arbeiderpartiet på sitt landsmøte i helgen 
at antall kvoteflyktninger fra Syria til Norge 
må økes til 10 000 frem mot 2017. Helgen før 
vedtok også Venstres landsmøte å ta imot 
samme antall. Også Kristelig Folkeparti 
åpner for Arbeiderparti-støtte til forslaget. 

Representant for Den syriske nasjonalko-
alisjonen (NSC), Hanan Al-Balkhe, mener 10 
000 er et lavt tall omfanget av krisen tatt i 
betraktning: 

«Norge er et av de første landene som har 
bidratt med humanitær bistand til syrere i 
Syrias naboland, og vi er jo takknemlige for 
det. Men bistanden tilsvarer ikke omfanget 
av krisen. Det er jo den verste humanitære 
krisen i vår tid. Det er over fire millioner som 
er på flukt i nabolandene, som ikke har kapa-
sitet til det store antallet flyktninger de har 
nå. Derfor er ikke 10 000 nok,» sier Hanan 
Al-Balkhe til Ny Tid. Al-Balkhe kommer opp-
rinnelig fra Damaskus, og representerer i 
dag Den syriske nasjonalkoalisjonen i Norge. 
Nå håper hun at de andre stortingspartiene 
vil støtte partienes landsmøtevedtak: 

«Vi syrere takker alle som føler med oss 
og viser solidaritet og støtte til de som trenger 
hjelp. Vi setter stor pris på innsatsen Ap gjør 
for å ta i mot flere flyktninger, og forventer 
også at alle partier som representerer det 
vakre lille Norge, inntar samme posisjon,» 
sier Al-Balkhe. 

Mange. I fjor passerte antall mennesker 
som er på flukt fra krig, konflikt eller forføl-
gelse 50 millioner mennesker. Al-Balkhe 
forteller om en håpløs situasjon både for 
de som flytter og for de som blir:  «Syrere 
har mistet håpet om et liv i nabolandene 
og i Syria, og de risikerer derfor både sine 
egne og barnas liv i håp om en fremtid et 
annet sted. De reiser på havet i usikre båter, 
og mange får aldri realisert drømmen fordi 
de drukner i havet på vei til Europa. Norge 
kan ikke løse problemet, men alle må bidra 
med det de kan,» mener hun. Omverdenen 
må øke innsatsen for å hjelpe Syria, sier 
Al-Balkhe: 

«Det finnes ingen overbevisende grunn 
til å utsette slike tiltak, særlig ettersom 
den humanitære situasjonen i nabolandene 
er katastrofal og tilnærmet uhåndterlig. 
Forsinkelsen kan ha politiske grunner, at 
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Svart mot svart 
i Sør-Afrika 
FREMMEDFRYKT

AV OLE A. SEIFERT

Den xenofobiske uroen i Sør-Afrika de siste 
ukene har kostet minst sju mennesker livet, 
blant dem ett barn. Det er svarte innvan-
drere fra andre afrikanske land som er 
utsatt – de blir trakassert, slått og drept. 
Innvandrerhjem og innvandrerbutikker har 
blitt vandalisert og robbet. Godt over 300 
personer har blitt anholdt av politiet. Hvite 
og asiatere har så langt gått fri, med unntak 
av én episode fredag: Da forsøkte to sørafri-
kanere å bryte seg inn i en pakistanerbutikk 
i Soweto. De to skyldige ble tatt av hånd om 
av politiet etter å ha blitt pågrepet av lokale 
beboere. De var da dynket i bensin, ifølge 
sørafrikanske Times Live.

Søndag morgen fant et nytt brutalt mord 
sted: En mann fra Mosambik ble trakassert 
og knivstukket med mange vitner til stede, 
deriblant en fotograf fra Sunday Times. Tre 
personer er arrestert og skal stilles for ret-
ten allerede tirsdag, samme dag som Ny Tid 
går i trykken. Politiet jakter også på en fjer-
de gjerningsmann.

Dette er de største anti-immigransjons-
opptøyene i Sør-Afrika siden 2008, da 62 
personer ble drept og flere hundre ska-
det i løpet av drøye to uker. En person fra 
Mosambik ble også brent levende. Den 
saken ble henlagt i 2010, selv om et vitne 
har kunnet peke ut to av gjerningsmennene 
ovenfor avisen Times Live. Vitnet forteller 
at politiet aldri kom tilbake til åstedet for 
avhør og etterforskning. En av de utpekte 
oppholder seg fortsatt i samme område. 
Etterforskningen er sammenfattet på én 
side.

Hatefulle ytringer. Det er Isiphingo, en 
forstad rett sør for bade- og havnebyen 
Durban, som har hatt de verste urolighete-
ne. Her har cirka 7000 immigranter søkt til-
flukt i offisielle og politikontrollerte områ-
der. Uroen har spredd seg videre til Soweto 
og Johannesburg. Durban, Johannesburg 
og Soweto er henholsvis andre, tredje og 
fjerde største by i Sør-Afrika etter Cape 
Town. Durban er en populær turistby på 
Sør-Afrikas vestkyst ved det indiske hav, 
og er tradisjonelt KwaZulu-Natal-land.  
Opptøyene startet etter at KwaZulu-Natal-
kongen Goodwill Zwelithini den 23. mars 
holdt en meget kontroversiell tale, som 
har blitt anmeldt til Sør-Afrikas  National 
Defence Union som brudd på retten til ver-
dighet, trygghet, liv, bevegelse og bosted 
som er grunnfestet i Bill of Rights. Også 
landets menneskerettighetskommisjon 
undersøker om det klassifiserer som hat-
tale.

Etter en innledning hvor kongen forklarte 
at han ikke kunne vente på politikere som 
tenker valg og stemmer, tok han kraftig til 
orde mot illegale innvandrere: 

«Vi snakker om mennesker som ikke 
ønsker å lytte, som ikke ønsker å jobbe, 
som er tyver, barnevoldtektsmenn og inn-
bruddstyver. Dette er folk som er late og 
ikke vil pløye jorda. Når folk ser på dem, vil 
de si: ’La oss utnytte idiotene i dette lan-
det.’ Samtidig som jeg står her og snakker, 
finner du de stygge varene deres hengende 
rundt i våre butikker, og de skitner til gate- 
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I AVISEN:

Juristen och journalisten Rafia Zakaria 
blev bortgift till USA som 17-åring. Nu 
debuterar hon med boken The Upstairs 
Wife, en kvinnlig syn på Pakistans historia. 
MUSLIMSK FEMINISME side 7

Er det ikke viktigere at scenekunst-
en skaper rom der mennesker møtes, 
og at det oppstår noe mellom dem? 
Undring. Irritasjon. Inspirasjon.  
Eller konflikt. Om Fotsoningens teater. 
POLITISK SCENEKUNST side 9

Mannen som reddet Paris: Høflighet, 
veltalenhet og vennlighet selv mot en 
mann som var villig til å til å ta hundretu-
senvis av uskyldige liv. Slik reddet Raoul 
Nordling Paris fra tilintetgjørelse under 
krigen. Les hans syn på pop art den gang 
norges verdenskjente filosof var ung.  
FILM, side 13

CHE GUEVARA OG BEROLT BRECHT:  
Ernesto «Che» Guevara, en av hovedskik-
kelsene under den cubanske revolusjon, 
er opprinnelig argentiner og utdannet som 
lege.  
ORIENTERING, side 16

FOLKEMORD

100 år har gått siden 
folkemordet på armenerne 
i 1915. Tyrkia benekter 
fortsatt at det fant sted. 
AV SJUR PAPAZIAN

Den 24. april hvert år markerer det armen-
ske folk og diasporaen rundt om i verden 
dagen da tusener av armenske ledere ble 
deportert og henrettet i Istanbul. Denne 
dagen ble startskuddet på det armenske 
folkemordet i restene av det osmanske 
riket og i fødselen av den moderne tyrkiske 
republikken. 

Dette folkemordet er et av forrige århun-
dres store tragedier. Det antas at minst tre 
fjerdedeler av alle armenere i Tyrkia –1,5 
millioner mennesker – ble massakrert, sul-
tet i hjel eller omkom under utmattende 

transportetapper i den syriske ørkenen. 
Dette innledet sammen med drapene på 
assyrere og svartehavsgrekere en ny tids-
alder, der stater i stigende grad brukte 
organisert vold og massedrap som politisk 
strategi. Folkemordet viste hvordan hele 
befolkningsgrupper kunne bli stemplet som 
fiender av staten under en krig.

Likhetstrekk. Grottene i den syriske ørke-
nen Der-Zor ble brukt av det ungtyrkiske 
regime som datidens gasskamre. De depor-
terte armenerne hadde ikke mat eller drik-
ke, de ble angrepet, voldtatt og myrdet 
eller tatt som slaver – inkludert sexslaver. 
Dette området er i dag under ISIS’ kontroll. 
Grusomhetene og overgrepene mot minori-
teter og annerledestenkende som den gang 
førte til folkemordet, har likhetstrekk med 
handlingene ISIS utfører i dag.

I en nylig publisert World Watch-liste 
fra 2014, som rangerer de 50 nasjonene 
der kristne er mest forfulgt, står Syria 
oppført som verdens tredje verste nasjon. 
Irak er på fjerdeplass, Afghanistan er på 

femte og Libya er på trettende plass. Alle 
disse landene får den sterkeste definisjo-
nen, «ekstrem forfølgelse». Men disse fire 
nasjonene har i tillegg til høy rangering 
på denne listen enda en ting til felles: tung 
vestlig involvering. Både Irak, Afghanistan 
og Libya har blitt «frigjort» takket være 
vestlige styrker, mens Vesten aktivt støtter 
«frihetsforkjempere» hvorav mange heller 
burde ha fått merkelappen «terrorister», i 
Syria.

Mens vestlige medier fokuserer lite på 
disse forfølgelsene, rapporterer og doku-
menterer arabiske medier, nettsider og akti-
vister daglig om grusomheter: bombing av 
kirker, kristne som halshugges og slaktes 
fordi de nekter å konvertere til islam, kid-
nappinger for løsepenger, voldtekter — i 
hendene på de Vesten støtter.

Opprørerne, som i stor grad består av 
muslimske ekstremister, forfølger og dre-
per de kristne minoritetsgruppene. Mange 
kristne har blitt drept, og enda flere har 
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Du har ikke lov til å gå der og glemme

Román Rivas fra menneskerettssenteret 
Tlachinollin i Mexico mener myndighetene  

i landet frykter kritiske røster.


