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Inn i EU? Stadig flere flyktninger fra kon-
fliktområder i Afrika og Midtøsten for-
søker å ta seg inn i EU via Vest-Balkan. 
Resultatet kan bli en ny flyktningkri-
se i Europa. I 2008 ble det registrert 
77 asylsøknader i Serbia. Tilsvarende 
tall for 2014 var 16  500. Frem til mai 
i år forelå allerede 13 000 søknader.  
FLYKTNINGER side 3

I AVISEN:

Hvis Gazas folk får puste inn litt svart 
humor, kan det gi næring til troen på end-
ring gjennom folkelig motstand, tror pales-
tinsk humorskribent.  
GAZA/VIDEO side 2

Alle former for menneskerettighetsbrudd 
og urettferdighet henger tett sammen, sier 
forfatter, filmskaper og aktivist, Abdellah 
Taia. Forrige uke delte han sine erfaringer 
under konferansen Oslo Freedom Forum. 
LHBT-RETTIGHETER side 7

To aktuelle, unge norske essayister tar 
hver på sin måte et oppgjør med etablerte 
forestillinger. Og hva kan vi lære av iran-
ske essayister? 
OM ESSAYISTER side 10 og 13

Tell Spring Not to Come This Year skildrer 
Helmud-provinsen i Afghanistan etter at 
ISAF-styrkene trakk seg ut, sett gjennom 
øynene til de lokale styrkene. 
DOKUMENTAR side 13

Det skrives et viktig 
kapittel i amerikansk 
feministisk historie når 
unge kvinner gjør opprør 
mot eliteuniversitetenes 
brorskap og skjulte 
maktstrukturer. Men det er 
viktig å unngå den farlige 
dehumaniseringen.

Det første som slår en når man står 
foran den store inngangen til Columbia 
University, er at dette er et sted for store 
tanker. Bygningene er majestetiske, og 
man kjenner nesten et høytidelighetens 
sus i kirsebærtrærne på campus. På ven-
stre hånd vaier det ett amerikansk flagg 
og ett lyseblått flagg med en hvit krone 
på, Columbias varemerke, fra flaggstenge-
ne foran Low Library. Nå om sommeren 
virker alt å være harmonisk. Glade, unge 
mennesker soler seg på trappa foran Alma 
Mater. Det lyser ungdommelig håpefullhet 
av dem. Det er ikke rart. Mange av dem 
lever på livets solside. Siden stiftelsen 
i 1754 har dette universitetet klekket ut 
intet mindre enn tre presidenter, ni høyes-
terettsdommere og 43 nobelprisvinnere.

Men under den glansede overflaten av 
elitisme og suksess skjuler det seg mørke 
hemmeligheter. Ikke alle studenter har 
en like god studietid. En av dem er Emma 
Sulkowicz. Hun hevder at en medstudent 

voldtok henne i løpet av hennes første 
studieår. I 2013 klaget hun ham inn for 
et råd på universitetet som håndhever 
interne retningslinjer i saker om seksuelle 
krenkelser. Under en hemmelig, lukket 
høring i oktober 2013 erklærte rådet at 
medstudenten ikke var ansvarlig. Som 
respons har Sulkowicz siden i fjor høst 
båret rundt på en blå madrass maken 
til den som hun skal ha blitt voldtatt på. 
Performancen – som også går under nav-
net Carry That Weight – var Sulkowicz’ 
avslutningsprosjekt i visuell kunst. 
Meldingen fra Sulkowicz var klar: «Det 
kan ta en dag, eller til jeg blir uteksami-
nert. Han skal bortvises. Inntil det skjer 
kommer jeg til å bære madrassen med 
meg,» uttalte hun til universitetsavisen 
Columbia Spectator i fjor.

Medstudenten mener på sin side 
at madrassaktivismen har ødelagt 
hans studietid og karrieremuligheter. 
I april anla han sak mot Columbia for 

kjønnsdiskriminering. Sulkowicz sier deri-
mot at performancen først og fremst er en 
politisk protest, og en måte å vise verden 
vekten av det traumet voldtektsofre bærer 
på.

Aktivisme. Sulkowicz lyktes ikke med å 
få ham bortvist. Da hun sammen med 
tusenvis av andre kappekledte medstu-
denter mottok sitt eksamensbevis under 
en høytidelig seremoni forrige uke, hadde 
hun madrassen under armen.

Columbia University er i likhet med 
94 andre universiteter nå under føderal 
etterforskning for brudd på Title IX – en 
lov som forbyr kjønnsdiskriminering i 
utdanningssystemet. Ironisk nok har både 
Sulkowicz og hennes medstudent tydd til 
samme rettslige virkemiddel. Mens hun 
og 23 andre kvinner formulerte en klage 
til det amerikanske undervisnings- 
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Brorskapets politikk
AMERIKABREV
ANNE BITSCH, NEW YORK

ØKONOMI

Ser man nærmere etter, 
er det norske Oljefondet 
allerede «brukt opp» flere 
ganger. Hva kan Norge 
gjøre for å redde Oljefondet? 
Og når står verdens 
sentralbankers enorme 
pengetrykking for fall? 

AV HANS E. OLAV

Journalist og forfatter Simen Sætre kaller 
det «petromania» – «en tilstand av eufori/
gigantomani/hemningsløshet med ubevisst 
endring av personlighet/mentalitet/tanke-
mønster, samt tap av oversikt/selvinnsikt/
dømmekraft som følge av ekstraordinære 
hydrokarboninntekter, knyttet til petrosta-
ter i boom». Sætres bok Petromania forteller 
historien om en rekke oljestater som uten 
unntak har endt opp med vanskeligstilte 
økonomier og sosiale problemer som følge 
av stor oljerikdom. Problemet er «for mye 
av en god ting» – altså at store verdier for-
valtes av ett eneste forvaltningsmiljø.

I Norge gjøres dette av politikerne og sen-
tralbanken gjennom Statens pensjonsfond 
utland (Oljefondet). Resultatet av denne 
sentraliserte styringsformen betegnes gjer-
ne som et «declining rate of return»-regime. 
Jo større og mer omfattende Oljefondet 
blir, desto dårligere avkastning får vi. Dette 
skyldes at statsmakten og Oljefondet bruker 
en rasjonell småskalalogikk på en storska-
laproblemstilling. Et for stort og sentral-
styrt miljø greier ganske enkelt ikke å for-
valte det hele på en fornuftig måte. Til slutt 
går det som det gjør med alle store offent-
lige prosjekter: Det ender i en økonomisk 
katastrofe. Milliardtapene i NAV er et godt 
eksempel. Katastrofen kan ikke avverges av 
godt informerte og smarte mennesker, fordi 
det alltid er de samme smarte menneskene 
som forårsaker katastrofen i første instans.

De direkte konsekvensene for fremtidige 
generasjoner av Oljefondet kan måles tem-
melig presist gjennom avkastning. De indi-
rekte konsekvensene springer gjerne ut av 
vissheten om at denne store pengesekken 
finnes og kan brukes på sosiale velferdsre-
former. Det blir på en måte som med Ole 
Brumm – ja takk (til begge deler).

Økte utgifter. De indirekte konsekvense-
ne er vanskeligere å tallfeste, men de er 
godt synlige om vi ser etter dem. Tidligere 
finansminister Sigbjørn Johnsen kom 
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Det norske 
oljeeventyrets 
konsekvenser

MILJØ

Norge kunne blitt en ledende 
bølgekraftnasjon – men 
alt tyder på at vi lar denne 
sjansen gå fra oss. Problemet 
er ikke teknologien, men den 
manglende politiske viljen.

AV EMMA BAKKEVIK

Som fornybar energikilde kan bølgekraft 
utgjøre et potent alternativ til oljen, spe-
sielt i Norge, hvor den lange kystlinjen 
innebærer et enormt potensial. Manglende 
politisk vilje fører imidlertid til at utviklin-
gen av bølgeenergien bremses, fordi sek-
toren ikke anses for å være tilstrekkelig 
lønnsom. Hadde Statkraft eller Oljefondet 
våget å investere i bølgene, kunne imid-
lertid Norge blitt et foregangsland på fel-
tet – og brukt ekspertisen til å vise at våre 
humanitære løfter ikke bare er tomme ord. I 

Sverige ser vi en helt annen holdning: der er 
Energimyndigheten klar på at støtten de gir 
til bølgekraftprosjekter, er gunstig og i favør 
for dem selv, siden det fremmer svensk mil-
jøteknologi.

Miljøvennlig, men vanskelig. Bølgeenergien 
skapes når vind blåser over havområdene. 
Vinden oppstår når solen varmer opp 
luften. Energistrømmen, som regnes i 
watt per kvadratmeter flate, blir fortettet 
under vannflaten. I havet er bølgeenergis-
trømmen omtrent fem ganger tettere enn 
vindenergistrømmen. Dette gir gode prog-
noser for at bølgekraftverk kan bli sentrale 
tilskudd til energiforsyningen i fremtiden. 
Bølgeenergi troner høyt på listen over 
såkalte rene energikilder; i utgangspunktet 
er den for eksempel mer miljøvennlig enn 
både solcelleenergi, som trenger mange 
miljøskadelige materialer, og vindkraft, 
som innebærer betydelige visuelle og akus-
tiske forstyrrelser i naturen. Til forskjell fra 
tidevannsenergi, som plasseres nærmere 
kysten – gjerne ved trangere sund – ligger 
bølgekraftturbinen lenger ut på havet, hvor 
den kontinuerlig kan fange opp mye mer 
energi.

Siden 1970-tallet har man forsket på 
mulighetene for ren energi fra havet, men 
fremdeles er det langt igjen. Utbyggingen 
av installasjonene til havs møter mange 
utfordringer, som korrosjon fra saltvan-
net samt alger som tærer på materiale-
ne. Ikke minst er bølgenes bevegelser, 
som varierer i både omfang og retning, 

vanskelige å regulere. Selv om denne 
dynamikken gir svært gode forhold for 
akkumulasjon av energi, innebærer det 
desto mer hodebry i forsøket på å fange 
opp all energien på en effektiv måte. Rent 
teknisk må modellen være meget robust 
for å tåle klimaet til havs, hvor de mete-
rologiske forholdene er vriene å forutsi. 
Man skal ikke undervurdere kraften bøl-
gene har – mange forsøk er blitt skrinlagt 
fordi klimaet viste seg å være for mektig. 
Omfanget av kostnader og konsekvenser 
er i grunnen ukjent – man vet fortsatt lite 
om konstruksjonenes levetid når de først 
settes ut, nettopp fordi svingningsvaria-
sjonene er så store.

Det er altså flertallige faktorer som byr 
på problemer, men viljen og kunnskapen 
er der – først og fremst er det manglende 
midler som gjør implementeringen van-
skelig. Dermed har man hittil ikke kom-
met frem til en variant som holder mål. 
På verdensbasis finnes det over tusen 
ulike patenterte teknikker for omforming 
av bølgeenergi. Blant annet varierer de 
mellom omforming til elektrisk energi på
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Bølgekraft feies under teppet

VARSLERE/OVERVÅKNING

Et demokrati er avhengig 
av en fri presse som kan 
rapportere om saker som 
angår oss alle. Pressen er i 
sin tur avhengig av kilder – 
varslere – men norske medier 
har åpenbart en vei å gå når 
det gjelder beskyttelse av 
varslere i dagens samfunn.

AV TORI AARSETH

Å varsle har alltid vært en aktivitet for de 
modigste blant oss. I et demokratisk sam-
funn er det essensielt at informasjon om 
kritikkverdige forhold kommer ut, slik at 
mennesker i maktposisjoner kan stilles til 
ansvar. Like fullt har den enorme overvåk-
ningskapasiteten som er utviklet over de 
siste tiårene – sammen med kraftige gjen-
gjeldelser mot varslere som har stått fram 
– gjort terskelen for varsling veldig høy.

Det ligger i pressens samfunnsansvar 
å rapportere om forhold folk bør få vite 
om – men dette oppdraget avhenger av 
at man fortsatt har kilder. Hva bør dagens 
mediehus gjøre for å bedre legge til rette 
for varsling?

Et umulig valg. La oss prøve å se det hele 
fra varslernes ståsted. En potensiell vars-
ler er som alle andre, helt til den dagen 
hun snubler over informasjon som ikke 
tåler dagens lys – og som nettopp av den 
grunn bør få se det. Sannsynligvis får den 
potensielle varsleren denne informasjo-
nen gjennom jobben sin. Det uunngåelige 
valget er et umulig valg: å tie, og dermed 
være del av noe som strider mot egen 
samvittighet, eller å varsle, og få livet sitt 
systematisk lagt i grus. De fleste velger å 
tie, og det er ikke uten grunn. Da Daniel 
Ellsberg i 1971 varslet om at amerikanske 
myndigheter hadde ført folket bak lyset 
om situasjonen i Vietnam, ble han tiltalt 
etter Spionasjeloven av 1917. Saken ble 
avvist da det ble avdekket at FBI hadde 
benyttet seg av ulovlig avlytting for å 
samle bevis mot Ellsberg. Under Obamas 
presidentskap har amerikanske myndig-
heter imidlertid igjen brukt Spionasjeloven 
mot varslere gjentatte ganger, blant annet 
mot Chelsea Manning (tidligere kjent som 
Bradley Manning) og Edward Snowden.

Muligheten for å bli dratt gjennom en 
kostbar rettssak under en tiltale som por-
tretterer varsling som landssvik, er ille nok
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En aktivitet for 
de modigste 
blant oss
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