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Filmfestivalen i Cannes. Charlie Hebdo 
hadde denne uken en forside hvor de 
karikerer en mer enn fyldig Catherine 
Deneuve pakket inn i rosa, med kommen-
taren: «Mistenkelig gjenstand observert 
på Croisetten!» CANNES side 1 og 6

Den kommende finansielle kollapsen
at Hellas plutselig kunne låne penger i euro. 
Landet utnyttet muligheten godt: Et slåen-
de eksempel er sykehuset i Athen med 35 
gartnere, men uten hage. Hellas’ første krise 
kom i 2010. Den neste kom i 2012. EU, Det 
internasjonale pengefondet (IMF) og Den 
europeiske sentralbank (ECB) introduserte 
redningspakker. Men Hellas ble ikke reddet. 
Derimot ble private greske og internasjona-
le banker reddet. Intetanende greske skat-
tebetalere fikk tredd debitorrollen ned over 
hodet av greske og europeiske politikere, og 
de ble bedt om «å spare». Alt for at private 
banker skulle overleve – alt bestemt av troi-
kaen EU, IMF og ECB. I Hellas tok det seks 
år før «korporatismen» – den uhellige allian-
sen mellom statsmakt og finansinstitusjoner, 
også kalt «crony capitalism» – tok knekken 
på det greske folk.

I disse dager utspilles siste akt i denne 
moderne greske tragedien. Hva gikk feil, og 
vil tragedien spre seg til resten av Europa? 
For å kunne svare på dette tar vi et historisk 
tilbakeblikk:

Jeffersons papirpenger. James Madison, 
George Washington og Thomas Jefferson 
var hovedarkitektene bak USAs 

uavhengighetserklæring. Alle tre forsto 
hvor viktig det var å begrense politikernes 
innflytelse over folket. Derfor hadde uav-
hengighetserklæringen to hovedprinsipper: 
«small government» for å garantere person-
lig frihet, og «honest money» – at penger var 
bundet til en gullstandard slik at politikerne 
ikke skulle kunne «skape penger ut av tynn 
luft» – for å bruke disse til ymse politiske 
formål.

Den industrialiserte verdens 
stater fortsetter å trykke 
penger.

Da Jeffersons svigerfar Wayles døde i 
1773, etterlot han seg eiendommer for 20 
000 pund samt en gjeld til britiske kredito-
rer på 11 000 pund. En god årslønn var den 
gang 100 pund, så dette dreide seg om store 
verdier. Mye av eiendommene ble solgt, men 
mange kjøpere hadde vanskeligheter med å 
gjøre opp. Derfor ble det gitt kreditt. Men 
så ble amerikanske papirpenger introdu-
sert som lovlig betalingsmiddel i Virginia. 
Ukontrollert pengetrykking grunnet krig 

førte til at disse papirpengene etter hvert 
ble verdiløse. Jefferson fikk oppgjør for land-
områdene med verdiløse papirpenger, mens 
gjelden til britiske kreditorer måtte innfris 
i pund. Jefferson endte opp som insolvent 
inntil han døde på USAs nasjonaldag 4. juli 
1826.

Gambling. Historien om Jefferson kan forkla-
re oss hva som skjer med Hellas og Europa 
hvis vi ser nærmere på bruken av finan-
sverktøy som «kvantitative lettelser» (QE) 
og «Fractional Reserve Lending» (FRL).

Kort fortalt representerer FRL et system 
som ikke er basert på realverdier, eksem-
pelvis gull. Det er et kredittbasert system 
uten et reelt verdigrunnlag. Hvis politikerne 
setter bankenes reservekrav til 10 prosent, 
betyr det at en bank som mottar et innskudd 
på 100, kreves å plassere 10 av disse i sen-
tralbanken som reserve. De overskytende 
90 lånes ut. Disse 90 finner så veien som  
innskudd i en annen bank, og denne banken 
plasserer 9 som reserve i sentralbanken og 
låner ut 81. Med reservekrav på 10 prosent 
kan et opprinnelig innskudd på 100 bli til  
 
 ØKONOMI … fortsetter på side 3
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I AVISEN:

Hva slags rolle kan kunsten spille i utvik-
lingen av bedre livsvilkår? Nina Ossavi har 
vært i Helsinki på konferansen Culture(s) 
in Sustainable Future med 300 deltakere 
fra 40 land.  BÆRERAFTIG FREMTID side 6

Det dreier seg om hjemmelagde roboter 
og droner, og andre do-it-yourself-løsnin-
ger for overvåkning, angrep og forsvar i 
noken The Future of Violence.  
SAKPROSA side 7 

«Det endelige mål for alt fremskritt er etter 
min mening noe annet og mer enn økt leve-
standard. Det er av kulturell, åndelig og 
moralsk art.»   
ØKONOMEN RAGNAR FRISCH side 16

Naturen kan fortsatt bite fra seg, skal vi tro 
tv-serien Jordskott.  
TV-SERIE side 13

Flerkulturelle kvinners 
ytringsfrihet truet
HATYTRINGER

Minoritetskvinner som ytrer 
seg, blir truet fra å delta 
aktivt i samfunnsdebatten. 
Likevel blir de fleste 
anmeldte saker henlagt av 
politiet.

AV NOSHIN SAGHIR

Likestillings- og diskrimineringsombudet 
(LDO) la nylig frem en ny rapport om hat-
ytringer og hatvold, der Norge blant annet 
kritiseres av FNs rasediskrimineringskomi-
té for ikke å ha handlet effektivt for å slå 
ned på hatkriminalitet. LDO foreslår også 
en nasjonalhandlingsplan for å ta hånd om 
problemet.

I rapporten kan man også lese følgende:
«Hatytringer bidrar til sosial eksklusjon 

og økt polarisering. Videre vil slike ytringer 
skremme de menneskene som rammes fra 
å uttale seg offentlig, og dermed svekkes 
demokratiet,» og videre:

«... hatytringer er et reelt samfunnspro-
blem, fordi de blant annet kan ha som effekt 
å hindre andre i fritt å ytre seg i det offent-
lige ordskiftet.»

Ny Tid har vært i kontakt med flere av de 
flerkulturelle kvinnene som har blitt truet 
når de har ytret seg åpent i samfunnsdebat-
ten. Truslene har vært grove, og ofte ano-
nyme. Selv om truslene har blitt anmeldt til 
politiet, har de fleste sakene blitt henlagt. 
Mange av disse kvinnene har derfor trukket 
seg fra samfunnsdebatten i lange perioder – 
for deretter å komme tilbake igjen. Flere har 
delt sine erfaringer om truslene.

Fikk beskyttelse etter medieoppslag. Amal 
Aden, forfatter og samfunnsdebattant, fikk 
stor oppmerksomhet da hun nylig gikk til 
media med at politiet hadde bedt henne om 
å roe seg ned fordi de ikke hadde nok ressur-
ser til å beskytte henne.

«Jeg har fått positive reaksjoner, og 
fikk tilbud om hjelp fra flere folk etter 
VG-oppslaget. Jeg har også fått mer hjelp 
fra politiet etter at jeg gikk ut med det, og 
det er jeg glad for. Jeg har en god dialog med 
politiet. Men det er forskjellige saker, og folk 
opplever det ulikt. Politiet må straffe dem 
som truer, slike trusler må få konsekvenser. 
Slik det er nå, slipper de unna alt for lett,» 
sier Aden.

Hun forteller at det alltid er vondt og trist 
å bli truet, og at det er forskjellige typer 
mennesker som står bak truslene.

«Hva slags utvikling har du merket fra du 
begynte å delta i samfunnsdebatten under 
pseudonym, og til du begynte å delta åpent?»

«Truslene øker selvfølgelig når du står 
frem åpent. Men ytringsfriheten er hellig for 
meg, og det er viktig for meg å delta aktivt,» 
svarer hun.

Da Aden ble aktiv i samfunnsdebatten, 
visste hun om en del av truslene samfunns-
debattanter ble utsatt for. Men hun var ikke 
klar over omfanget av det, forteller hun.

«Ytringsfriheten står ikke sterkt i flerkultu-
relle miljøer. Mange nye nordmenn vet ikke 
hva den innebærer og hvordan man bruker 
den. Dette gjør det enda vanskeligere for 
minoritetskvinner å bidra i det offentlige 
ordskiftet,» mener Aden.

Aden har vurdert å trekke seg helt tilbake 
fra samfunnsdebatten noen ganger, men har 
aldri gjort det. Hun kommer heller aldri til å 
gjøre det, sier hun nå.

«Det er viktig å fortsette å delta. Man 
må ikke la seg skremme av truslene, og 
det er viktig å bruke ytringsfriheten aktivt. 
Jeg synes det er veldig fint å se at kvinner 
som har blitt truet og trukket seg tilbake 
fra samfunnsdebatten, kommer tilbake. Og 
jeg synes det er veldig trist hvis de ikke får 
beskyttelse,» sier hun.

Aden har familie, venner, kollegaer og 
nettverk rundt seg, og får alltid hjelp fra 
dette nettverket når hun blir truet, forteller 
hun. Hun oppfordrer alle til å delta i samfun-
net, bruke ytringsfriheten og ikke bli skremt 
– og ikke la de som truer vinne.

«Alle bør engasjere seg, og ikke bare politi-
et. En del kvinner sliter med å ytre seg i sam-
funnsdebatten på grunn av æreskulturen 
– derfor mener jeg at flere må delta i sam-
funnsdebatten. Kvinner bør stå sammen, og 
jo flere som står frem, desto bedre er det,» 
sier hun.

Høy pris. Florence Aryanik er også en sam-
funnsdebattant som har opplevd å bli truet 
etter at hun har ytret seg. Hun har ved flere 
anledninger måtte avstå fra å uttale seg 
offentlig på grunn av trusler.

«Det reiser seg en storm hver gang navnet 
eller ansiktet mitt dukker opp, mens det er 
et litt mindre pådriv ellers. Fra tid til annen 
kommer det en trussel, og de fleste har en 
seriøs tone. Det er aldri noen fred å få. Den 
største forandringen har vært i meg selv, tål-
modigheten og styrken min,» forteller hun.
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Blandt årets mest 
interessante værker på 
filmfestivalen i Cannes er 
franske The Wakhan Front 
– en metafysisk krigsfilm, 
der afsøger, hvordan Vestens 
hang til rationalitet ikke 
slår til i det særprægede 
kulturmøde, som krig også 
er.

FILMFESTIVALEN I CANNES

STEFFEN MOESTRUP

Afghanistan, 2012. En gruppe franske sol-
dater er udstationeret ved en fjern post i 
Wakhan-dalen på grænsen til Pakistan. Her 
sker ikke meget. Dagene glider sammen. 
Mændene holder vagt på skift og overvåger 
dalen og den lokale landsby fra to udkigs-
poster. En dag må soldaterne affyre et advar-
selsskud, hvorefter deres hund forsvinder, 
uden de tænker nærmere over det. Den blev 
måske bare bange for skuddet, men næste 
dag er hunden stadig væk, og pludselig er 
de to soldater fra den ene udkigspost også 

sporløst forsvundet. Er de deserteret? Er de 
blevet skudt og ligene fjernet? Den handle-
kraftige kaptajn Bonassieu (Jérémie Renier) 
sætter en eftersøgning i gang, der snart skal 
vise sig langt mere uoverskuelig og skæbne-
svanger end først antaget.

At forsvinde. Den 31-årige franskmand 
Clément Cogitore har med sin debutspille-
film The Wakhan Front (den franske titel er 
Ni Le Ciel, Ne La Terre, som kan oversættes 
til Hverken Himlen, Ej Jorden), bedrevet en 
radikal anderledes krigsfilm. Filmen blan-
der på vellykket vis velkendte elementer fra 
krigsfilmen med mere spirituelle og metafy-
siske sekvenser.

The Wakhan Front deltager i sidekonkur-
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En gruppe franske soldater

Vedlagt ukens dokumentar:

1 Building and 40 People Dancing

Den europeiske sentralbankens president angripes. AFP PHOTO / Daniel Roland

ØKONOMI

Hva kan Thomas Jefferson 
lære oss om pengegaloppen 
som pågår i Europa i 
dag? Det er ikke bare 
Hellas som forsøker å løse 
gjeldsproblemene ved å ta 
opp enda mer gjeld som 
aldri vil kunne betjenes.

AV HANS E. OLAV

Hellas har tilbrakt 50 av de nærmere 200 
årene siden de fikk sin uavhengighet, som 
insolvent eller konkurs. I 2004 ble Hellas 
medlem av eurosonen. Det er kjent at 
Hellas hadde jukset med tallene for nasjo-
naløkonomien sin, delvis med hjelp fra det 
amerikanske meglerhuset Goldman Sachs. 
Deres inntreden i «det gode selskap» gjorde 


