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Oppfinnelsen av terror.  9/11 var et vende-
punkt på alle nivåer for det amerikanske 
samfunnet. Angrepet åpnet for en intensi-
vering av en allerede aggressiv utenriks-
politikk, med vekt på «krigen mot ter-
ror», som Bush-klanen kalte den. Denne 
dokumentaren er et filmprosjekt om 
personen Shaarif og jobben han gjør for 
FBI. Arbeidsgiverne vet ikke om filmen 
eller at Shaarif har gått med på å fortelle 
sin historie, noe som gjør denne filmen 
helt unik. Dette er første gang en doku-
mentarfilm gir oss et gløtt bak det hem-
melighetsfulle informantprogrammet. 
DOKUMENTAR side 13

I AVISEN:

Etter år med alvorlig mishandling tok 
Zulfan steget og brøt ut av ekteskapet 
med sin voldelige ektemann. Norges 
respons er sende henne ut av landet.  
UTLENDINGSLOVEN side 3

Ifølge vår spaltist Tore Næss, har ikke bil-
ledkunsten det godt i vår tid. Et uttrykk 
for dette er den økende populismen vi ser 
innen museumsverdenen. Han bringer oss 
også inn på van Goghs sykdom og selvmord. 
KOMMENTAR side 10

Den islamske staten er en velfinansiert ter-
rorgruppe som bare har vokst seg større. 
Hvor får de finansieringen sin fra? Hva kan 
gjøres? ISIS side 2

Concerned Artists Norway. Et åpent nettverk 
av kunstnere adresserer miljø- og klimaspørs-
mål i en sjangeroverskridende, tverrfaglig ret-
ning. Nye fortellingerer i samtiden skal skape 
allianser mellom kunstnere, forskere og akti-
vister. MATJORD side 4

Vedlagt ukens dokumentar:

Hacked Circuit, side 14

Norges ansvar for 
katastrofen i Middelhavet
LIBYA

I Norge forsto man ingenting. 
Regjeringen trodde de grep 
inn for å redde menneskeliv i 
Benghazi.

OLA TUNANDER

Norge har et direkte ansvar for flyktningka-
tastrofen i Middelhavet. NATOs bombekrig 
i 2011 ble ledet av USA, Storbritannia og 
Frankrike, men Danmark og Norge sto inn-
ledningsvis for en tredjedel av bombingen. 
Bombekrigen ødela Libya som statsmakt. 
Landet består i dag av lokale armeer, mafi-
aliknende strukturer og islamistiske styrker, 
som alle forsøker å forsørge seg gjennom en 
massiv menneskehandel, der store meng-
der flyktninger sendes ut på synkende skip. 
Denne virksomheten hadde blitt bedrevet 
i over ti år, men den ble stoppet av Libyas 
daværende leder Muammar Gaddafi. Dette 
var en avgjørende årsak til krigen. Via en 
avtale med Italia i 2008, som i praksis trådte 
i kraft i 2009, hadde Gaddafi gått med på å 
stoppe menneskesmuglingen fra byer som 
Benghazi og Misrata, som ga smuglerne 
inntekter på titalls – om ikke hundretalls 
– millioner. Gaddafi tok fra dem denne rik-
dommen, og mobiliseringen mot ham kom 
kort tid etter.

Alt var en bløff.

I perioden 2000–2009 søkte svarte afrika-
nere seg til den libyske oljeindustrien for 
å skaffe penger til reisen til Europa. En del 
kilder mener at så mange som 20–30 tusen 
svarte årlig betalte kanskje 10 000 kroner 
hver til menneskesmuglerne for å bli tatt 
med på båter til Italia. Mafiaen i Benghazi 
og Misrata tjente enorme summer. Samti-
dig eksisterte det gammel rasisme fra den 
tiden da arabiske libyere holdt svarte som 
slaver. I Libya fantes det en betydelig svart 
befolkning fra slavetiden, og de svarte 
gjestearbeiderne ble ofte behandlet like 
ille. The Economist skrev i 2000 om pogro-
mer mot svarte gjestearbeidere som hade 
ført til flere hundre døde. I 2010 ba FN Li-
bya om å sette en stopper for denne rase-
diskrimineringen. Muammar Gaddafi ba 
den svarte befolkningen om unnskyldning 
for behandlingen de hadde fått i Libya, og 
mange i Nord-Libya oppfattet Gaddafi som 
alliert med de svarte afrikanerne.

«Et nytt Rwanda». I februar–mars 2011 skrev 
vestlige medier om en massakre, eller en 
kommende massakre, på sivile. Den 1. 
mars ble det snakket om «6000 døde». 
Muammar Gaddafis styrker ble beskrevet 
som en direkte trussel mot frihetskjempen-
de demonstranter i Benghazi og Misrata. 
Senator John McCain sa at Gaddafi kom til 

å gå fra hus til hus og drepe alle de 700 000 
menneskene i Banghazi dersom styrkene 
hans ikke ble stoppet. Amerikanske politi-
kere og libyske opposisjonelle snakket om 
et nytt Rwanda – men det fantes ingen trus-
sel mot folket i Benghazi. Alt var en bløff. 
Regjeringsstyrkenes 14 tanks på vei vest-
over hadde stoppet Benghazi-rebellenes 
forsøk på å ta oljeinstallasjonene ved 
Ajdabiyah og Brega, men disse 14 tanksene 
hadde ikke kunnet gå inn og ta en by som 
Benghazi, med nesten 700 000 innbyggere. 
Gaddafi hadde sagt at alle demonstrantene 
skulle gå fri. Han hadde truet med å drepe 
Al Qaida-rebeller og utenlandske agenter. 
Etter åtte ukers kamper i Misrata var det 
ikke mer enn 257 døde og nærmere tusen 
skadde, hvorav tre prosent var kvinner 
(ifølge Human Rights Watch). Gadaffis styr-
ker hadde ikke massakrert sivile.

Et par hundre unge menn døde de første 
ukene, da lokale rebeller angrep eller over-
tok militærbasert i Benghazi, al-Bayda, 
Derna, Misrata og al-Zawiya. Noen demon-
stranter ble skutt av ukjente snikskyttere, 
og svarte libyere og mange svarte immi-
granter ble slått ihjel eller hengt i lykte-
stolper av rasistiske rebeller. Som i 2000 
handlet hendelsene i februar 2011 først 
og fremst om pogromer mot svarte afri-
kanere. De som ble drept, var ikke først 
og fremst demonstranter – de var svarte 
amerikanere som ble antatt å støtte Gad-
dafi. På denne tiden var det langt flere de-
monstranter i Egypt (840 ifølge offisielle 
opplysninger) som hadde blitt drept, men 
det var ingen som snakket om noen mili-
tær intervensjon i Egypt.

Mot Gaddafi. Den vestlige intervensjonen i 
Libya hadde ingenting med noen kommen-
de massakre å gjøre – den hadde ikke engang  
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OVERVÅKNING

I dag begynner flere og 
flere å bli bevisste på hvor 
mye personlig informasjon 
som lagres når man bruker 
nettjenester som Facebook og 
Google. Men visste du at alt 
du gjør på internett spores av 
en rekke firmaer du aldri har 
hørt om?

AV TORI AARSETH

Når du setter deg ned med morgenkaffen for 
å lese dagens nyheter på nett, er det klart 
at nyhetssiden du går inn på, registrerer at 
laptopen eller mobilen din har koblet seg 
til. I samme øyeblikk kobles det også på 
flere tredjeparter som kan registrere hva du 
leser. Noen av dem er synlige på siden og 
kjente, som delingsknappene til Facebook 
og Twitter, mens andre forblir usynlige for 
deg. Ved besøk på forsiden til fem store 
norske nettsider i dag, ble laptopen satt i 
kontakt med nærmere 100 tredjepartssi-
der, og etter å ha surfet litt rundt inne på 
Dagbladet.no, ble det opprettet kontakt 
med over 50 tredjepartssider bare der.

Storebror hvem? Hvem er disse firmaene, 
og hvorfor samler de inn informasjon? 
For at Ny Tid skulle finne informasjonen 
i eksempelet over, ble Firefox brukt med 
utvidelsen Lightbeam installert. Utvidelsen 
lager en liste og en grafisk fremstilling av 
alle tredjepartsnettsteder man kobles til, 
inkludert hvem som legger igjen infor-
masjonskapsler i nettleseren. Svaret på 
spørsmålet over er at det meste handler 
om innsamling av statistikk for å målrette 
reklamene du ser. Leser du en artikkel om 
hagestell, kan det hende det neste du får 
se er en reklame for billig hekk. Over tid 
kan disse firmaene bygge opp en veldig 
omfattende profil som gjør at reklamene 
du får se, treffer midt i blinken. Kanskje 
begynner det til og med å bli litt ubehagelig 
hvor godt de treffer. I utgangspunktet skal 
ikke disse firmaene koble «reklameprofi-
len» de bygger sammen med navnet ditt 
– men med all informasjonen de sitter på, 
vil det heller ikke være vanskelig å identi-
fisere deg. Det kan skje gjennom kobling 
mot IP-adressen din gjennom at reklame-
profilen din kobles til din Facebook-profil, 
eller rett og slett ved at reklameprofilen er 
så detaljert at den alene med sikkerhet kan 
identifisere deg.

Selv om formålet for øyeblikket bare er 
å vise deg treffsikker reklame, har du i rea-
liteten veldig liten kontroll over hva som 
skjer med brødsmulene du legger igjen når 
du surfer rundt på nettet. Særlig de største 
firmaene er til stede på så store deler av 
nettet at man i grunnen bare kan gjette 

seg til hvor omfattende profil de har på 
hver og en av oss, og hvor inngripende 
en analyse av denne profilen vil være. 
Facebook er til stede på mer enn én mil-
lion sider på nettet, Google er på 25 pro-
sent av sidene på internett, og Twitter på 
20 prosent. Hva vet de egentlig om hvilke 
nettvaner du har, alt du noensinne har 
spurt Google om, hvor mye tid du bruker 
på sosiale medier og hvilke sensasjonsar-
tikler du klikker på?

Do Not Track. Med økende bevissthet om 
den omfattende sporingen vi alle er utsatt 
for på nett, har det også kommet til en 
rekke løsninger for å beskytte deg – noen 
gode og noen dårlige. Den mest kjente av 
disse er antakeligvis Do Not Track – en 
industristandard for nettfirmaer som det 
er frivillig å følge. Hvis du åpner innstil-
lingene i nettleseren din og går til person-
vern, finner du et valg: «Be nettsteder om 
ikke å spore meg.» Det er en utbredt mis-
forståelse at dette valget faktisk stopper 
sporing på nett. Det gjør det altså ikke. 
Ved å velge denne innstillingen sender 
nettleseren din ut et signal der den ber 
nettsider du besøker om å ikke spore deg. 
Hva nettsiden – og tredjepartene – så gjør, 
er helt opp til dem. 

En rekke større firmaer har gått sammen 

om å skrive under på en erklæring der de 
bedyrer at de respekterer forespørsler om 
ikke å spore. Det er ingen grunn til å mistro 
dem – problemet er bare at det hittil ikke 
eksisterer noen enighet om definisjonen 
av hva det vil si å ikke spore. En betydelig 
andel av dem inntar en kjent, «facebooksk» 
holdning: De sporer deg fremdeles, men 
slutter å vise deg tilpassede annonser. I 
tillegg kommer alle de små firmaene som 
ikke respekterer signalet i det hele tatt, og 
som vi heller ikke vet så mye om hvem som 
står bak. Do Not Track er altså en lite tillit-
vekkende løsning.

Facebook er til stede på mer 
enn én million sider på nettet, 
Google er på 25 prosent og 
Twitter på 20 prosent

Alternativet til Do Not Track er å ta saken 
i egne hender – først og fremst ved hjelp av 
ulike utvidelser man kan installere i nett-
leseren. Men også her gjelder det å velge 
med omhu. Den økte oppmerksomheten 
rundt personvern de siste årene har brakt 
en rekke kvakksalvere på markedet med for-
skjellige remedier som ikke nødvendigvis 
gjør hva de lover. Selv blant dem som gjør 

det, finnes det ulike modeller for hvordan 
dette gjøres.

Forsvar mot svartekunster. En av de mest 
populære utvidelsene som er fritt tilgjen-
gelig på flere nettlesere, AdBlock Plus, har 
blitt kritisert for å ta penger fra de største 
aktørene på markedet for å slippe gjennom 
det de kaller «lite påtrengende annonser». 
Denne innstillingen er standard, og du må 
selv gå inn og endre på innstillingene for 
å blokkere all reklame. Det er det de fær-
reste som gjør. Etter hvert som annonse-
blokkering blir mer og mer populært, gir 
denne policyen enda flere fordeler til de 
største og mektigste firmaene på nett. Et 
annet populært alternativ, Ghostery, har 
blitt kritisert for å selge informasjon om 
blokkerte annonser til reklamefirmaer, slik 
at informasjonen kan brukes til å lage enda 
mer effektiv reklame.

En annen viktig distinksjon er om pro-
gramvaren er proprietær – altså eid og kon-
trollert av eieren – som Ghostery, eller om 
den har åpen kildekode, som AdBlock Plus. 
Sistnevnte kan datakyndige mennesker 
fra hele verden etterprøve ved å sjekke at 
koden ikke har større feil eller mangler, og 
at programmet faktisk gjør det firmaet sier  
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Forsvar mot svartekunster

©
 R

U
N

E 
M

AT
H

IS
E

N

IRAN

Teheran er en av verdens 
mest forurensede 
byer. Kvelende  
trafikk, tungmetaller, 
befolkningsvekst og dårlig 
offentlig transporttilbud er 
årsakene.

AV NAJMEH MOHAMMADKHANI

Luftforurensning er hvert eneste år den 
indirekte dødsårsaken for mange irane-
re som er bosatt i byer. Teheran, Shiraz, 
Ahvaz, Mashhad, Esfahan og Arak er de 
mest forurensede byene i landet. Teheran, 
hovedstaden med sitt kulturelle, politiske 
og industrielle mangfold, har fått mest opp-
merksomhet i debatten rundt forurensnin-
gen. Luftforurensning krever i gjennomsnitt 
fem år av levetiden til hver av Teherans 
innbyggere. Departementet for helse og 
medisinsk utdanning opplyste i 2013 at 
luftforurensningen årlig dreper 4400 men-
nesker i Teheran. Det betyr at det hver 24. 
time dør tolv – og for hver 2. time én – av 

Teherans innbyggere grunnet forurenset 
luft. Disse statistikkene og rapportene har 
vakt bekymring hos iranske myndigheter.

Kollektivtransport. Den første varselsalar-
men om luftforurensning i Teheran kom i 
1995, og saken ble slått opp som «nasjonal 
krise». Samme år ble 19. januar erklært 
som Irans «ren luft»-dag for å øke publi-
kums bevissthet om problemet og stimule-
re til samarbeid om og bidrag til å løse det. 
Hvert år den 19. januar reiser alle lederne 
i Teherans myndigheter og miljøvernorga-
nisasjoner – til og med landets president – 
med offentlige transportmidler for å under-
streke budskapet til Teherans innbyggere 
om å reise kollektivt.

Selv om slike symbolske handlinger kan 
ha sin virkning, må de ansvarlige legge 
større vekt på planer for infrastruktur. 
Teherans metro var ett av tiltakene for å 
redusere forurensningen, påbegynt i 1999. 
Metrosystemet i Teheran er nå på 152 kilo-
meter, med fire operasjonelle metrolinjer 
og en femte regiontoglinje. Totalt omfatter 
systemet 89 stasjoner, men tallet er plan-
lagt til 200 i løpet av tre år. Det daglige tal-
let på reisende er anslått til tre millioner.

I 2000 ble det lagt frem en plan for 
redusert forurensning, der hensikten var 
å bedre luftkvaliteten i Teheran over en  
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Å puste i blytung luft
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