
1  | NR. 16 | 29. APRIL - 5. MAI 2015 NY TID – UKENTLIG INTERNASJONAL ORIENTERING

UKENTLIG INTERNASJONAL 
ORIENTERING SIDEN 1953

NY TID

29. APRIL – 5. MAI 2015 | ÅRGANG 63 | NR. 16 | LØSSALG KR 48

Abonnement og kundeservice:
tlf: 450 20 044 (også sms)
e-post: abo@nytid.no – web: www.nytid.no/abonnement
Abonnementpriser
6/12 måneder (hver onsdag)       790/1450 kr

ODESSA: 
ETT ÅR ETTER 
STORMEN
SIDE 4 | UKRAINA

PRESSEFRIHETEN 
ER TRUET FRA  
FLERE HOLD 
SIDE 7 | UKRAINA

KRIGSREPORTER: 
SÅRENE SOM  
IKKE GROR
SIDE 10 | LEDER

JOURNALISTIKK OG 
DATASPILL: FORSØK 
LIVET SOM SYRISK 
FLYKTNING  
SIDE 15 | DATASPILL

ADVOKAT: VI 
TRENGER INTER-
NASJONALE  
REGULERINGER 
SIDE 6 | OVERVÅKNING

© Stanley Greene, Borri sin fotograf-venn i Midtøsten. Bildet er beskåret. 

Miljøsituasjonen  
kveler alt som gir liv

I AVISEN:

Organisasjonen Combatants for Peace har 
brukt de siste ti årene på å bygge bro mel-
lom israelere og palestinere. «Vi må bli kjent 
med hverandre,» sier israelske Udi Gur og 
palestinske Suleiman Khatib. Denne uken 
besøker de Oslo. MIDTØSTEN side 4

Rushdie-affæren, Muhammedtegningerne, 
Theo van Gogh, Charlie Hebdo og København 
midt i februar. Listen er lang og blodplettet.  
Om BLASFEMI side 5 

Motstandsmannen Asbjørn Sunde var per-
sonifiseringen av det kommunistiske fiende-
bildet makthaverne ville skape etter krigen. 
DOKUMENTAR side 12

Leger Uten Grenser. Aldri har 
det vært så mange mennesker 
på flukt siden andre verdenskrig.  
Se INNLEGG side 11

FORURENSNING

Nedtelling: Det kommer til 
å være ulevelig i Gaza innen 
fem år.

AV AHMED ALKABARITI, GAZA

Det hviner fra elektriske sager i et lite snek-
kerverksted der eukalyptustrær skjæres 
i tre meters lengder. De skal selges som 
takbekledning til midlertidige hus bygd av 
eierne i Rafah på den sørlige Gazastripen.

Arbeidere med masker til vern mot fin 
sagmugg forteller at de har kuttet mange 
titalls eukalyptustrær som sto på rekke 
og rad langs den 15 kilometer lange Salah 
al-Din-veien mellom byene Khan Younis og 
Rafah.

Disse trærne, som ble plantet av de bri-
tiske mandatmyndighetene i 1934, har for-
svunnet helt i løpet av bare de fire siste 
månedene fordi flere hundre lokale beboere 
reparerer takene på husene som ble ødelagt 
under de israelske angrepene sist sommer.

På sjuende året forsvinner grøntarealer på 
den 360 kvadratkilometer store kyststripen 
etter at Israel startet kriger i 2008, 2012 og 
sommeren 2014. Talsmenn for myndighete-
ne sier det foregikk en systematisk ødeleg-
gelse av miljøet, og at folk ikke kan nektes å 
nyttiggjøre seg ting de trenger til å reparere 
huset sitt, selv om det kan svekke miljøet 
ytterligere.

Mustafa Abu Jazar har nettopp kjøpt 
nesten 50 eukalyptusplater til tak på huset 
som ble sprengt i filler under et tankbom-
bardement i den østre delen av Rafah da 
krigen raste.

Mustafa er en 44 år gammel fisker, som 
sier at han ikke lenger er lei seg for at disse 
historiske trærne forsvinner. «I Gaza er alt 
ødelagt og forurenset, til og med himmelen 
er forurenset av hundrevis av israelske dro-
ner, og har vært det i ti år.»

Folk her lider under forsinket gjenoppbyg-
ging av hjemmene sine, og de vil ikke sitte 
stille i gatene. De er lei av løfter fra giver-
land om midler til gjenoppbyggingen, det er 
ingen løsning i sikte, og disse eukalyptusene 
kan uansett bli smadret av israelske tanks i 
neste krig, sier Mustafa til Ny Tid.

Ifølge en FN-rapport fra 2012 vil ikke Gaza 
lenger være et levelig sted i 2020 på grunn 
av den store miljøforurensningen og de 
svære ødeleggelsene.

At trærne forsvinner er tross alt en liten 
sak i den voldsomme ødeleggelsen av infra-
strukturen i Gaza, der mer enn 2,5 millio-
ner tonn betongskrap ligger i gatene etter 

rakettangrep på over 14 000 hus i løpet av 
de 51 dagene den siste krigen varte.

Arbeids- og boligdepartementet i Gaza 
sier det mangler tungt utstyr for å få fjernet 
de enorme ruinmassene, og trenger et bud-
sjett beregnet til 30 millioner dollar.

Gult vann. Fem kilometer fra restene av 
eukalyptustrærne frakter Rafiqa Abu Slaima 
15 flasker filtrert vann på ei lita kjerre. 
Vannet kommer fra et lite vannrenseanlegg 
i Svenskebyen sørøst i Rafah.

«Jeg er nødt til å kjøpe denne mengden 
filtrert vann hver dag,» sier Rafiqa, som er 34 
år og mor til fire barn. Hun legger til: «Vannet 
i springen kommer bare to timer i døgnet, 
og det er gult og altfor salt.»

Rafiqa er sikker på at vannledningene i lei-
ren hun bor i er koblet direkte til sjøen. Det 
er leiren som kalles Svenskebyen. Navnet 
har den etter skandinaviske soldater som 
en gang tjenestegjorde her under en freds-
bevarende FN-operasjon i 1965. Men nå sier 
beboerne at leiren mangler de grunnleggen-
de livsnødvendigheter.

Rafiqa bruker tre dollar dagen på vann, og 
lever ellers av månedlige matrasjoner utdelt 
av UNRWA, i likhet med 70 andre familier i 
leiren på et område som er 2,5 kvadratkilo-
meter stort.

Miljøeksperten Hussam Zaqqout forteller 
at 95 prosent av vannet i Gaza er salt, og i 
varierende grad forurenset av både organis-
ke og inorganiske giftstoffer. Han understre-
ker at underskuddet av vann er opp mot 80 
millioner kubikkmeter. Hver person dispone-
rer daglig 80 liter, mens Verdens helseorgani-
sasjon anbefaler det doble av den mengden.

Åtte vannrenseanlegg i Gaza ble ødelagt 
av den israelske armeen, sier myndighete-
ne. Det berørte 940 000 personer direkte, og 
fratok dem den naturlige retten til å drikke 
rent vann.

Mange av Gazas innbyggere trekker 
til stranden som den eneste arenaen for 
underholdning – men sjøen er også blitt et 
reservoar av sykdom for de som prøver å 
svømme i den.

Beboere i flyktningeleiren Al-Shati, som 
ligger 30 meter fra stranden vest for Gaza, 
forteller: «Hai truer svømmere og surfere i 
Australia og Amerika, men her represente-
rer Entamoeba-parasitten skikkelige haier 
som trenger inn i innvollene på ungene 
våre.»

Mahmoud Ghannam er 40 år og bor i 
Al-Shati-området. Han har nektet ungene 
sine å svømme i havet i sommer, og forteller 
at de ikke har annet valg enn å leke i gatene 
og slåss med naboungene i sommerferien.

I 2006 innførte Israel blokade av 
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Vannet er så forurenset at huden din flasser av
IRAK

Ikke hvis, men når det 
hender deg noe. En 
bortføring, et drap – i Irak  
er det en visshet. 

AV FRANCESCA BORRI, I KIRKUK

Og brått er alt hvitt. Alt er tomt. 
Vi er døde. 
Så, med ett, er det noen som fortsatt 

skyter. Støtvis. Korte støt. Med skudd så 
dempet at det virker som de knapt gjen-
nomhuller den støvfylte luften, skyter de i 
tåken, rett frem, skyter uten et presist mål, 
og du innser at du er i live, samtidig som 
du hører, gjennom et teppe av røyk, jord og 
regn, knitringen av jihadistenes lik. 

På den andre siden av den siste barrie-
ren av sandsekker ligger utallige brennende 
levninger spredt utover. Av bilen som kom 
bak oss i full fart, fylt med sprengstoff, 
gjenstår det ikke mer enn en et stykke klart 
metall. 

Kurderne forsøkte å stanse bilen med 
rakettdrevne granater, men de sneiet 
armeringen lette som blåserør. Ni. Den ene 
etter den andre. Så, plutselig, eksplosjonen.

Tomrommet. 
Et amerikansk fly. 

«Men det er overhodet ikke et tegn på 
styrke,» sier oberst Abu Noor opprørt mens 
han rekker meg vannet. «Dette er alt de er i 
stand til: å angripe oss fra oven. Men dette 
er en krig, vi er ikke på kino nå. På den måten 
avanserer du ikke en meter. Men samtidig, 
hvis ikke det flyet tilfeldigvis hadde vært i 
nærheten, klar til å bombe, hadde vi vært 
døde, alle sammen. Og for ingenting.»

En bombekaster avfyres ikke langt borte. 
En vegg raser sammen. 
Han sier bare: «Du vil ha sukker, ikke 

sant?» og går for å lage kaffe. 

Vi er i Kirkuk, og fronten er, i teorien, 15 
kilometer unna byen. Men i realiteten er 
hele Irak som et eneste frontområde. Her 
er fronten litt som en søndagsutflukt. Om 
morgenen setter du deg ved frokostbordet 
med et kart, og så velger du hvor du skal 
dra. 

Om ikke fronten kommer til deg – det går 
ikke en dag uten et angrep. 

For dette er en sånn krig: en krig hvor 
man angriper, erobrer, trekker seg tilbake. 
Hurtig angriper man et annet sted – i går 
Tikrit, i dag Ramadi – og du forstår aldri 
hvem som har vunnet, hvem som har tapt, 
om noen har vunnet og om noen har tapt. 
Du forstår aldri hvem som kontroller hva, 
hvem som slåss for hvilket formål. Det er 
en krig hvor du dør, og det er alt. IS okkupe-
rer en tredjedel av landet. Og den irakiske 
hæren, som burde utrydde dem, ender hele 

tiden opp med å falle fra hverandre, mens 
våpen og stridsvogner blir liggende igjen i 
gatene. Av 50 brigader er kun halvparten 
lojale til regjeringen i Bagdad. Og uansett 
er kun 5 av 14 divisjoner i god nok stand til 
å delta i kampene. 

Det er kurderne som leder offensiven. De 
er imidlertid samlet for å kjempe for uav-
hengighet, og de er samlet i nord. Dermed 
er det fremfor alt de sjiiske militsene som 
tar ledelsen – de som lyder ordrene til den 
mest innflytelsesrike blant ayatollahene, Ali 
al-Sistani, og som er de mest strukturerte. 
De mest effektive. Også fordi de har et stort 
repertoar: Rapportene fra Human Rights 
Watch vitner om svært varierte forbrytel-
ser. Og avskyelige – inkludert halshugging. 

Før eller siden kommer noe 
til å skje. «Her finnes det 
ingen reell autoritet. Vi er 
alene,» forteller Kirkuks 
innbyggere. 

Alt er et checkpoint her. Du blir stanset 
annethvert minutt. 

Geriljasoldater av alle slag. 
«Ikke tro at du er i Irak,» advarte de da 

jeg ankom grensen, mens passet mitt ble 

stemplet. «Ikke tro at du vet hvem du har 
med å gjøre. Irak eksisterer ikke.»

Og i realiteten hadde det vært merkelig 
om Irak eksisterte. Et av de nye innslagene 
amerikanerne presenterte under okkupas-
jonen, var den turkmenske Barish-skolen. I 
dag har faktisk alle, basert på beskyttelsen 
av minoriter, rett til å gå på en skole som 
tilhører ens egen etniske eller religiøse 
gruppe. Mer enn en rettighet er det et krav 
– det finnes ikke lenger skoler som kun er 
irakiske. Det minner veldig om Kosovo, 
der alle før krigen også snakket serbisk – 
Jugoslavias språk – mens de etter krigen 
bare snakket sitt eget språk, og naboer 
ikke lenger kunne forstå hverandre. Da 
Nato ankom, var problemet å forsvare 
albanerne mot serberne, mens da de dro, 
var problemet å forsvare serberne mot 
albanerne. 

«Men vi er mange som uansett velger 
arabiske skoler,» sier turkmeneren Ali Arafa. 
«Det gir ikke mening at barna dine lærer 
marginale språk. Og dette systemet, som er 
gjennområttent, koster dessuten en formue: 
For å ha en assyrisk skole ender du opp med 
en skole uten tilkobling til internett. Eller 
snarere: uten elektrisitet.»

«Å beskytte minoritetene vil si å integrere 
dem, ikke separere dem,» fortsetter han, 
«ikke isolere dem». Også fordi bøkene og 
programmene er like for alle. Det er kun 
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Tenk nytt om flyktninger
FLYKTNINGER

Klima, krig og ulikhet kan 
de neste 50 årene gjøre at 
Europa oppleve langt større 
migrasjonsstrømmer enn de 
vi ser i dag. «Vi må tilpasse 
oss en ny virkelighet,» mener 
Anne-Marie Helland i 
Kirkens Nødhjelp. 

AV PEDER ØSTEBØ

«Pengene på bordet» var budskapet som ble 
sendt fra EUs ekstraordinære toppmøte om 
migrasjonskrisen i Middelhavet torsdag 23. 
april. Tre timer på overtid ble regjerings-
sjefene for EU-landene enige om å styrke 
grenseovervåkingsprogrammet Triton, med 

ekstrabevilgninger på seks millioner euro i 
måneden. Det er til dette programmet nor-
ske myndigheter skal bidra med et skip. 

Toppmøtet ble hasteinnkalt til etter 
at over 2000 mennesker de siste ukene 
har mistet livet i forsøket på å krysse 
Middelhavet. I alt skal over 120 000 ha krys-
set havet i en flyktningstrøm som forventes 
å øke styrke utover året. Ifølge det tyske 
nyhetsbyrået DPA venter fremdeles rundt 
én million migranter i Libya på å kunne ta 
sjøveien inn i Europa. 

Selv om situasjonen i år regnes som 
ekstraordinær, delvis grunnet den regiona-
le krisen i Syria, er det lite som tyder på at 
Europa vil gå enklere tider i møte. De siste 
årene har Den internasjonale migrantorga-
nisasjonen (OIM) forskuttert at verden vil 
få 405 millioner nye migranter innen 2050. 
Det er dobbelt så mange som i dag, ifølge 
organisasjonen. Blant disse er det 200 mil-
lioner mennesker som må flykte grunnet 
klimaendringer, noe som også regnes som  
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Det er ingen idealer forbundet med freden. 
Den er grå og diffus, sier forfatter Kim Leine, 
mannen bak krigsromanen Avgrunnen.  
Se INTERVJU og BOKUTDRAG side 8–9


