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Kvinnene på den afghanske landsbygda 
har lange dager med tungt arbeid i tillegg 
til barnepass og stell av de gamle – men 
ingen innflytelse på familiens pengebruk. 
Nå seiler imidlertid bygdekvinnenes egne 
kooperativer frem som en viktig kime til 
mer likestilling.  REPORTASJE side 3

I AVISEN:

11. november 2008: Denne dagen angrep og 
arresterte fransk antiterrorpoliti medlem-
mene i en «autonom kommune» i landsbyen 
Tarnac i Midt-Frankrike.  DIKT/BOK side 3

Uri Avnery om Israel: Slaget er over. Støvet 
har lagt seg. En ny regjering – delvis lat-
terlig, delvis skremmende – er på plass. 
 KOMMENTAR side 2

Fredag starter de første europeiske lekene 
i Aserbajdsjans hovedstad Baku. Norge 
burde stilt flere krav, mener filmskaper 
og samfunnsdebattant Erling Borgen. 
 EUROPEISKE LEKER side 5

Russland fremstår som en sikker-
hetspolitisk og militær utfordrer til 
Vesten. Kunnskap som var til stede 
under den kalde krigen, har forvitret.  
 RUSSLAND OG NORGE, bokutdrag side 7

Regjeringens tillatelse til sjødeponi i 
Førdefjorden har skapt engasjement 
og debatt – blant annet her i Ny Tid. 
Miljøminister Tine Sundtoft svarer side 11.

Nils Christie er død. Hva er en passende 
mengde kriminalitet?  LEDER side 10.

Ukens dokumentarfilm for 

våre lesere: I Forgot, side 14

Et forsvarsskrift til det greske folk
HELLAS

Det greske folket må blø, 
slik at europeiske politikere 
slipper å ta ansvar. Det er 
realiteten i det omvendte 
Robin Hood-regimet 
politikerne og sentralbankene 
har iscenesatt.

AV HANS E. OLAV

I en 3000 år gammel fortelling om Jeroboam 
av Israel, sønn av kong Salomo, blir det for-
talt at israelerne tryglet sin nye konge om 
å få slippe unna åket som hans far hadde 
«kastet rundt halsen» deres. Historien for-
teller oss at dette åket var kostnaden for-
bundet med å opprettholde det politiske 
etablissementet. For israelerne symboliser-
te skatten på deres arbeid en umenneskelig 

oppofrelse, og opplevdes som et tyveri av 
deres eiendeler – en reduksjon fra mennes-
ke til «trekkdyr» (derav uttrykket «beast of 
burden»).

Historien forteller at Jeroboam lovet å 
vurdere folkets ønske. Tilsynelatende disku-
terte han saken med sine ministre, som ikke 
uventet motsatte seg dette. Hvordan skulle 
ministrene og byråkratene ellers beholde 
sine privilegier? Enden på det hele var at 
Jeroboam ga israelerne følgende beskjed: 

«Mens min far la på dere et tungt åk, så 
vil jeg tidoble dette åket. Som min far tuk-
tet dere med pisker, vil jeg tukte dere med 
skorpioner.»

I Hellas bruker EUs politiske maktelite litt 
mer sofistikerte metoder for å ydmyke og 
rane det greske folk.

En ferdigpresset sitron. Den første krisen 
i Hellas var i 2010. Neste kom i 2012. EU, 
Det internasjonale pengefondet (IMF) og 
European Central Bank (ESB, populært 
kalt «troikaen») introduserte redningspak-
ker. Hellas ble ikke reddet. Private gres-
ke og internasjonale banker ble reddet. 
Redningsaksjonen medførte at intetanende 

greske skattebetalere ble sittende igjen 
med gjelden til den private banksektoren. 
Det greske folk fikk tredd debitorrollen ned 
over hodet av greske og europeiske politi-
kere, og de ble bedt om å spare og betale 
mer skatt. I Hellas tok det seks år før et kor-
rupt europeisk politiker- og banksystem 
tok knekken på det greske folk. (Tidligere 
omtalt i Ny Tid 15.06.2015, «Den kommen-
de økonomisk kollapsen».)

Hellas er som en ferdigpresset sitron. 
Bruttonasjonalproduktet (BNP) er 180 mil-
liarder euro. Offentlig sektor, som lever av 
skattemidler, står for 60 prosent av BNP. 
Det betyr at privat sektor står for 70 milli-
arder euro, som representer verdiskapnin-
gen. Det er kun privat sektor som betaler 
skatt. Total offentlig gjeld er nærmere 500 
milliarder euro – ikke 320 milliarder, som 
de fleste hevder. Kort fortalt skal en ver-
diskapning på 70 milliarder euro i privat 
sektor betjene en gjeld på 500 milliarder. 
Forholdet mellom gjeld/BNP er i realiteten 
280 prosent.

Forutsetter vi at gjelden vokser med 
5 prosent året (og dette er antakelig for 
snilt), innebærer det at BNP må vokse med 

14 prosent bare for å holde følge. Det er 
en umulighet. Det hører med til historien 
at EU i 2010 uttalte at Hellas ville være ute 
av krisen innen 2014. Stort lenger fra sann-
heten er det vanskelig å komme.

Omvendt Robin Hood. Hva forhandler 
Hellas og troikaen om? Forhandlingene 
dreier seg om å redde EU-politikerne, 
ESB og IMF på bekostning av den greske 
befolkning. Beviset på det er at politikerne 
vil «gi med den ene hånden og ta tilbake 
med den andre», altså en skinnmanøver. 
Hellas trenger umiddelbart ytterligere 10 
milliarder euro. Betingelsene er knallharde, 
og de faller på det greske folket. Pengene 
er imidlertid ikke ment å hjelpe den gres-
ke befolkning, for troikaen vil umiddel-
bart kreve de samme 10 milliarder euro 
tilbake for å betjene avdrag og renter på 
eksisterende lån gitt til Hellas. Ytterligere 
«redningspakker» på 50 milliarder står for 
tur. Fortsetter denne gjeldsspiralen, er det 
til slutt europeiske skattebetalere som 
ender opp med regningen fordi det greske  
 
 HELLAS … fortsetter side 8 

FO
TO

: T
R

U
LS

 L
IE

, A
TH

E
N

USA I VIETNAM

I anledning varsleren Daniel 
Ellsbergs besøk i Oslo 
sist uke drar Ny Tid frem 
deler av en tidligere tekst 
skrevet av filosofen Hannah 
Arendt i 1971. Den strengt 
hemmelige rapporten kalt 
Pentagon-papirene tar for 
seg USAs strategiske innsats 
i Vietnam. Vi mener dette  
kan belyse USAs form for 
militære strategi og tenkning 
i dag.
AV JAN KROGH

Vi er tilbake i 1967: USA hadde havnet i 
en hengemyr i Vietnam. Det var grunnen 
til at daværende forsvarsminister Robert 
McNamara satte sammen en gruppe for-
skere i juni 1967, med oppgaven å skulle 
finne ut hvordan og hvorfor dette hadde 
skjedd. Bestillingen var at studien skulle 

være «leksikalsk og objektiv». Den tok hal-
vannet år og ble utført av et stort antall for-
skere, både fra det sivile og det militære. 
Studien dekker tidsrommet fra president 
Roosevelt og andre verdenskrig og frem til 
starten på fredsforhandlingene i Paris i mai 
1968. Det komplette studiet kalt Pentagon-
papirene var på til sammen 47 bind – 7000 
sider. Det fantes 15 eksemplarer av denne 
strengt hemmelig rapporten. Den fikk ingen 
betydning. Krigen fortsatte, og det var 
liten debatt om krigen i det offentlige rom i 
USA. Den gang gjorde den militært ansatte 
Daniel Ellsberg noen forsøk på å orientere 
sentralt plasserte politikere om hvordan 

situasjonen i Vietnam var, men uten å bli 
tatt på alvor. Flere måneder etter disse for-
søkene, bestemte han seg for at innholdet 
i Pentagon-papirene var viktige nok til å 
bryte hans taushetsplikt og han kontaktet 
New York Times.

Som man også kan se i dokumentarfil-
men om Ellsberg – The Most Dangerous 
Man in America (2009) – begynte avisen 
den 13. juni 1971 å publisere deler av rap-
porten, men ble midlertidig stoppet etter 
tre dager av en kjennelse i Federal District 
Court for Southern District of New York. 
Begrunnelsen var at hvis spredningen 
av dette historiske materialet fortsatte, 

«ville nasjonale forsvarsinteresser lide 
umiddelbar og uopprettelig skade». Denne 
saken verserte i rettssystemet i 15 dager. 
Washington Post og andre aviser hadde 
også begynt å gjengi rapporten. Deres 
hovedbegrunnelse var at innholdet tilhørte 
offentligheten, og at den ikke representerte 
noen fare for den nasjonale sikkerheten.

USAs Høyesterett avsa en kjennelse 30. 
juni – seks for og tre i mot – der avisen 
fikk medhold i å fortsette med å trykke 
Pentagon-papirene. Dommerne mente at 
trykkefriheten, i henhold til det første tilleg-
get i den amerikanske grunnloven, sto over 
andre juridiske innsigelser mot publisering. 
Dette var en viktig seier for trykkefriheten 
og for offentlighetens tilgang til informa-
sjon. Daniel Ellsbergs liv ble dramatisk for-
andret fra nå av.

Den politiske tenkeren Hannah Arendt 
anmeldte Pentagon-papirene seks måneder 
etter rapporten kom ut i New York Review 
of Books (Volum 17, nr. 8, 18. november 
1971). Hennes tittel var «Lying in Politics: 
Reflections on the Pentagon Papers».

Da denne kritikken er lite kjent og for-
tjener mer oppmerksomhet og nærlesing, 
bringer vi i det følgende en rekke sitater fra 
rapporten. Med sin imponerende grundig-
het og kreativitet tar Arendt opp sider man 
ikke tidligere har sett, og som fortsatt er 
plagsomt dagsaktuelle.
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Avsexifisering av miljøvern

ANTIKORRUPSJON

Grådighet og liten risiko for 
å bli oppdaget er de viktigste 
årsakene til at folk lar seg 
involvere i korrupsjon. Norge 
trenger et bedre system 
for varsling av korrupsjon, 
mener arrangør av årets 
Antikorrupsjonskonferanse.

AV CARIMA TIRILLSDOTTIR HEINESEN

I november avslørte avisen Klassekampen 
at det delvis Telenor-eide teleselskapet 
Vimpelcom hadde gjort seg skyldig i bestik-
kelser ved å overføre mer enn 600 millioner 
kroner til et stråselskap for Usbekistans 
presidentdatter Gulnara Karimova, som 
betaling for telelisenser i landet. Telenor 
kontrollerer 43 prosent av selskapet, og 
Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 
satt i Vimpelcoms styre fra 2010 til desem-
ber 2014.

Mandag ble det klart at amerikanske 

myndigheter kan reise tiltale i Vimpelcom-
saken allerede den 20. august – tre dager 
etter at nåværende Telenor-sjef Jon Fredrik 
Baksaas går av som sjef for selskapet. Fordi 
Vimpelcom er børsnotert i USA, er selska-
pet underlagt amerikanske antikorrups-
jonsregler. Brudd på denne lovgivningen 
kan således avgjøres i en amerikansk dom-
stol. Guro Slettemark, generalsekretær i 
Transparency International Norge, mener 
saken vil få konsekvenser for Telenor – også 
utover de rent rettslige. «De rettslige kon-
sekvenser vil etterforskning og behandling 
saken i rettsapparatet vise. Når det er sagt, 
er det ingen tvil om at Telenors omdømme 
vil lide av denne saken,» sier Slettmark. «I 
tillegg kan det få konsekvenser for deres 
fremtidige virksomhet og mulighet til å 
få kontrakter, fordi de identifiseres med 
Vimpelcom så lenge de har eierinteresser i 
selskapet,» sier Slettemark til Ny Tid.

Liten risiko. Torsdag 11. og fredag 12. juni 
arrangeres Antikorrupsjonskonferansen 
2015 i Oslo. Et årets hovedtemaer er 
grunner til at det oppstår korrupsjon- og 
bestikkelseskultur i virksomheter som i 
utgangspunktet har forebyggende appa-
rater for å hindre dette. Ifølge en under-
søkelse som foretatt av Transparency  
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Korrupsjon under lupen

Det var ein gong at 
folk snakka om å gjere 
klimaspørsmål sexy. I 
Reykjavik er poesi nok til å 
vekke engasjement og omsyn.

5. juni 2015, på Det nordiske huset i 
Reykjavik: Ein Fokker 50 kjem lågt over 
Rádhusid, Norræna Husid og våtmarka 
framfor universitetet. Innanriksflyplassen 
ligg fem minutters vandring frå Norræna 
Husid, eit kvarters tur frå Reykjavik 
sentrum. Turen går over plattingar og 
trebruer bygd over våtmarka: forbi ender 
og gjess på pyttar og myrer. Dei gøy-
mer hovuda mellom kroppar og vengar. 
Vinden og kulda forsvinn ikkje då. Den 
får berre mindre tak. Det har vore ein 

uvanleg kald etterjólsvinter i Reykjavik. 
Klimaskeptikarar har fått ved på bålet. 
Andre islendingar svarar, i undersøkjingar, 
at dei ikkje fryktar global oppvarming.

«Det politiske og vitskaplege språket 
har utspelt rolla si i kampen for klima,» 
seier Espen Røsbak. «Difor har vi invitert 
til dette Moving Summit of Oil and Litera-
ture.» Dørene til festsalen opnar seg. Inn 
kjem ein parkaskledd kar med ryggsekk 
og ein god del kvitt andletshår. «Forgive,» 
seier han: «I just came of the plane,» seier 
han. «Welcome, we have just started. In 
Scandinavian. But now we will continue in 
English,» seier Espen. «No, no, nei,» seier 
amerikanaren, og legg til på klingande 
gamalnorsk/islandsk: «Eg heiter Rob. 
Please snakk skandinavisk. Eg lærer!»

Kva skal til for at vi lærer. Kva må til for at 
alvoret går inn over oss. Korleis skal til 
dømes islendingar, som i fleire undersøk-
jingar nemner at dei ikkje ser på global 
oppvarming som eit problem, skjønner 
at klimaendringar gjer havet surt, og kan 
bety slutten for fiskeindustrien sin? «Det 
politiske og vitskaplege språket  
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Pentagon-papirene, kommentert av Hannah Arendt

REISEBREV
METTE KARLSVIK, REYKJAVIK


