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Skrekkens ambassadør. Diktene hans har 
blitt kalt for profetier, men Basim Mardan 
vil ikke kalles profet. «Ingen profeter har 
noensinne gjort noe godt for menneskene,» 
sier han. 
FRIBYFORFATTER side 5

Et felles løft. Norge har gradvis kommet i 
en mer utfordrende sikkerhetspolitisk situ-
asjon, noe som krever markante tiltak for å 
styrke Det norske forsvaret. Dette er blant 
konklusjonene i en fersk rapport som ble 
lagt frem i forrige uke. 
FORSVAR side 2

Behovet for å motvirke fremveksten av 
ekstremistiske miljøer i Norge og Europa 
gjør seg stadig mer gjeldende. «Det er 
viktig å møte dem som mennesker,» sier 
tidligere nynazist. 
HØYREEKSTREMISME side 6 

Gull er Columbias nye kokain. Colombia 
har lenge vært kjent for kokainsmugling, 
men i løpet av de siste årene har et nytt 
og større problem fått vokse i det stille. 
Ulovlige gruver forpester drikkevann, truer 
biologisk mangfold og finansierer de væp-
nede gruppene i landet. 
Se FORURENSNING side 7

PARTNERSHIP FOR CHANGE

Ungdom, vold og 
ekstremisme er hovedtema 
under årets Partnership 
for Change-konferanse. 
«Det er viktig å se at dette 
ikke er slemme mennesker, 
men mennesker som har 
falt utenfor,» sier Yousef 
Assidiq.

AV CARIMA TIRILLSDOTTIR HEINESEN 

Fra 6. til 7. mai arrangerer organisasjonen 
Partnership for Change konferanse i Oslo, 
som blir den foreløpig største for sosial 
innovasjon i Norge. På deltakerlisten står 
mer enn 40 internasjonale innledere fra 
næringsliv, politikk, akademia og forskning, 
som kommer for å diskutere bærekraftige 
løsninger på fremtidens utfordringer. I år er 
et av hovedtemaene for konferansen ung-
dom, vold og ekstremisme. Grunnlegger 
av organisasjonen Ingrid Stange mener en 
bærekraftig fremtidsutvikling avhenger av 
samarbeid på tvers av områder og sektorer:

«Verden står overfor gigantiske utfordrin-
ger, og det er ikke slik at disse utfordringe-
ne kan imøtekommes av én enkelt sektor. 
Derfor må næringslivet, organisasjonslivet, 
lokale myndigheter og hver og en av oss 
som enkeltmennesker gjøre hva vi kan for 
å sikre en bærekraftig fremtidsutvikling. Vi 
kan ikke hindre naturkatastrofer, men vi kan 
hindre menneskelige katastrofer. Det er som 
regel enkeltpersoner som står bak utviklin-
gen av ekstremisme – og disse enkeltperso-
nene har gjerne hatt traumatiske opplevel-
ser som barn, eller opplevd vanskeligheter 
som ikke ble tatt på alvor. Massakren på 
Utøya ville ikke skjedd dersom terroristen 
hadde hatt en bedre oppvekst, Hitler ville 
ikke blitt den han var dersom han hadde 
fått utviklet sine positive sider,» Stange til 
Ny Tid.

Hun betrakter økningen av ekstremistiske 
grupper og deres bruk av terror som en stor 
utfordring, både i Norge og internasjonalt. 
«Noen av de største utfordringene er de 
mange ungdommene som blir rekruttert til 
væpnede grupper – men ungdom kan også 
være selve løsningen på dette problemet,» 
sier Stange.

Yousef Assidiq fra Nøtterøy i Vestfold 
valgte å konvertere til islam som 19-åring. 
Mellom 2009 og 2010 var han del av et 
radikalt, islamistisk miljø i Norge, blant 
annet sammen med en av lederne for den 
islamistiske gruppen Profetens Ummah, 
Moheyeldeen Mohammad.
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Maner til 
samarbeid 
om verdens 
utfordringer

BRASIL

Mye tyder på at 
seilkonkurransene under 
OL 2016 vil bli avholdt i 
en rennende søppeldynge. 
Forsøkene på sanering 
av den svært forurensede 
Guanabarabukta har så 
langt vært halvhjertede.

AV RUNA HESTMANN, RIO DE JANEIRO

Tidlig søndag morgen, og sola steiker allere-
de. Det er nesten ikke bevegelse i vannet, og 
god plass på stranden. Familien har bestemt 
seg for å prøve noe nytt denne formiddagen, 

og er i ukjent farvann når vi for en femtilapp 
får låne med oss hvert vårt padlebrett.

Det er nesten ikke bølger, og sola speiler 
seg i vannet. Derfor er det vanskeligere å se 
hvor brunt det faktisk er. På denne stranden 
har kommunen brukt 38 millioner reais – om 
lag 96 millioner kroner – på sanering. «Svarte 
tunger» pleide folk å kalle kloakken som rant 
ut her. Nå er den lagt i rør og føres lenger ut 
i bukta. Det ble store oppslag i lokalpressen 
da kommunens badevanntest viste at van-
net på Bica-stranden i Guanabarabukta i Rio 
de Janeiro nå er godt nok.

Men vannet er fortsatt brunt og lite inn-
bydende – kanskje den beste motivasjonen 
for å holde balansen på standup-brettene vi 
har leid. Mormor lar seg ikke overtale til å 
stikke føttene uti vannet. Ungene er mindre 
skeptiske, og vil være med som passasjerer.

«Vannet har blitt bedre,» forsikrer 
Gabriela, som sammen med ekteman-
nen Roberto Felipe leier ut brettene på  
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Balansekunst i brunt vann

IRAK

Norge skal kjempe side om 
side med regjeringshæren 
i Irak. Men Irak bruker 
sjiamuslimske militsgrupper 
i kampen mot IS, og private 
filmklipp viser soldater gjøre 
alvorlige krigsforbrytelser 
mot sivilbefolkningen.

AV CHRISTIAN VALSVIK

Væpnede menn som poserer ved siden av 
avkuttede hoder. Maskerte menn som tor-
turerer, lemlester og henretter sivile. Dette 
er ting vi forbinder med IS’ brutale propa-
gandavideoer.

Ikke fullt så kjent er videoene av den 
irakiske regjeringshærens dokumenterte 

krigsforbrytelser. I videoene Ny Tid nå viser, 
kan man blant annet se grusomme detaljer 
fra henrettelser utført av statlig støttede 
sjiamilitser med tilknytning til Iraks regje-
ringshær og Iran. (Se www.nytid.no.)

Angrepene er tilsynelatende hevnaksjo-
ner mot den sunnimuslimske sivilbefolk-
ningen i frigjorte IS-områder i byen Tikrit. 
Uidentifiserte unge menn blir slått, torturert 
og skutt i «skrytevideoer» som egenhendig 
er filmet og publisert av regjeringssoldater. 

«At vi sender et norsk militært bidrag til 
Irak vil bli oppfattet som at Norge velger en 
side i en sekterisk borgerkrig. Norske sol-
dater vil kunne bli medskyldige i den ene 
partens krigshandlinger,» sier den norsk-ira-
kiske samfunnsdebattanten Thee Yezen al-O-
baide, som selv nylig besøkte Irak.

I Irak dokumenterte al-Obaide regjerings-
hærens krigsforbrytelser. Han har mottatt 
videofilmer fra irakiske frilansjournalister 
og sivile aktivister. I filmklippene ser vi en 
rekke uniformerte regjeringssoldater og 
ulike uniformerte militsgrupper som aktivt 
plyndrer og ødelegger byer, og torturerer og 
dreper sivile.

Dokumenterte hendelser. Dokumenterte 
krigsforbrytelser fra regjeringshærens side 
har funnet sted i byer som Amerli og al-Kha-
les i Salah al-Din provinsen, ifølge Amnesty 
og Human Rights Watch.

«Den viktigste grunnen til at IS tilsynela-
tende har en viss støtte i deler av sunnibe-
folkningen, er at de fremstår som de eneste 
villige til å beskytte dem mot overgrep fra 
sjiamilitser. Men IS dreper og torturerer 
mange sunnimuslimer, akkurat som sjiami-
litsene dreper og torturerer mange sjiamus-
limer,» sier Gerald Kador Folkvord, politisk 
rådgiver i Amnesty International Norway.

Det er en overhengende fare for at 
deler av den sunnimuslimske majorite-
ten i Irak motvillig aksepterer IS fordi 
de føler at det gir trygghet og beskyttel-
se mot sjiakontrollerte militsgrupper.  
Al-Obaide kommenterer: «Det er ingen tvil 
om at IS må bekjempes, og at Norge må 
bidra i kampen. Det som er usikkert er om 
det er riktig å gjøre dette ved å trene irakiske 
styrker uten et klart FN-mandat.»

De interne maktkampene har så langt 
resultert i cirka 2,1 millioner internt 

fordrevne flyktninger i Irak. Mange av flykt-
ningene lever i provisoriske teltleirer i Irak 
eller i nabolandene.

Miltært bidrag. Norge og 60 land i en inter-
nasjonal koalisjon skal nå kjempe side om 
side med den irakiske regjeringshæren. 
Regjeringshæren har flere terrorlistede 
militsgrupperinger innad i hæren, og er i 
ferd med å bli like farlige som den sunnido-
minerte terroristgruppen IS.

«Amnesty er veldig bekymret for den 
internasjonale militære støtten til Irak. 
Kampen mot IS kan innebære et samarbeid 
– direkte eller indirekte – med grupperinger 
som har et svært dårlig rulleblad når det 
gjelder respekt for krigens folkerett og men-
neskerettigheter,» sier Folkvord.

I samtaler med Forsvarsdepartementet 
kommer det frem at Forsvaret nå er 
svært usikre på gjennomføringen av et 
treningsoppdrag rettet mot regjeringshæ-
ren i Bagdad. Forsvaret har tidligere hatt 
stor suksess med å trene og utdanne den  
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Norge kan bli involvert i krigsforbrytelser
Medaljeseremoni på Gardermoen militære flystasjon for de siste norske styrkene som har avsluttet sitt oppdrag i Fayrab-provinsen i Afghanistan FOTO: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Kvar er 
framtids-
scenarioa?
FLYKTNINGAR

Både i Noreg og Europa 
er det få teikn til at 
flyktningkrisa i Middelhavet 
får varige politiske 
ringverknader. «Europa må 
planlegge for det usikre,» 
meiner scenarioforskar.

AV PEDER ØSTEBØ

Det er eit kaotisk politisk landskap EUs 
kommisjonspresident Jean-Claude Juncker 
må konfrontere når han onsdag 13. mai skal 
lansere eit nytt forslag til ein felles euro-
peisk flyktningpolitikk. Mens den italienske 
statsministeren Matteo Renzi samanliknar 
den europeiske reaksjonen på flyktningkrisa 
i Middelhavet med massakrane i Srebrenica 
i 1994, har eit stort fleirtal i EU-parlamentet 
gitt klar melding om at dei ikkje ønsker stør-
re endringar i asylreglane, ifølgje nyheitsby-
rået AFP.

Samstundes melder Dagsavisen måndag 
4. mai at det ambisiøse målet om å ta imot 
10 000 syriske flyktningar kan forsvinne i 
forhandlingar på Stortinget. Sjølv om det 
er fleirtal i Stortinget for forslaget, skal kjel-
der i Arbeidarpartiet ha gjort det klart at 
dei kan komme til å fire på krava om dei kan 
få regjeringspartia med på eit breitt forlik. I 
helga vedtok Framstegspartiet eit soleklart 
«nei» til forslaget om 10 000 flyktningar. Om 
fleirtalet pressar gjennom forslaget, kan det 
føre til regjeringskrise, ifølgje Dagsavisen.

Kvar går vegen ut av kaoset?

Nye modellar. Ein av dei som frustrerer seg 
over den tilsynelatande fastlåste situasjo-
nen er Erik Øverland, forelesar ved Institut 
Futur ved Freie Universität og påtroppande 
sjefredaktør for European Journal of Futures 
Research EJFR. Han er ein av få som driv 
med scenarioforsking i Noreg, og etterly-
ser nye modellar for korleis ein skal takle 
flyktningstraumen. «Det me treng i dag er eit 
politisk framtidsverkstad på både europeisk 
og nasjonalt nivå. Ein må klare å tenkje flykt-
ningbehandling utover asylinstituttet og dei 
må vere i stand til å ta innover seg realite-
ten, nemleg at millionar er på vandring og 
at dei fleste vil gjere ’alt’ for å få fotfeste i 
Europa,» seier Øverland til Ny Tid.

Ny Tid skreiv førre veke at italienske myn-
digheiter meiner at det per i dag er nær ein 
million menneske som er klare til å krysse 
Middelhavet frå Libya, og at Den internasjo-
nale migrantorganisasjonen (IOM) forven-
tar ei dobling av global migrasjon fram mot 
2060. I samband med dette etterlyste leiar 
i Kyrkjas Naudhjelp, Anne-Marie Helland, 
ein norsk og europeisk vilje til å tilpasse 
seg ei tid med fleire flyktningar. Ho kritiser-
te særleg Dublin-systemet, som gjer at ein  
 
 FLYKTNINGAR … fortsetter side 3  

FO
TO

: S
E

B
A

S
TI

Ã
O

 S
A

LG
A

D
O


