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ATTRAKTIVE MENN 
LØPER DOBBELT SÅ 
FORT SOM KVINNER 
SIDE 5 | AMERIKABREV

LHBT-PERSONER 
ER SÅRBARE SOM 
FLYKTNINGER  
SIDE 4 | OSLO PRIDE 2015

TORTUR OG HENRET-
TELSER, MUSIKK OG 
THOMAS QUICK 
SIDE 13 | DOKUMENTARFILMFESTIVAL

WILHELM REICH: 
FORDOMMENE, OG 
HANS TENKNING 
SOM SEKSUALISME
SIDE 10 | SISTE FRA ORGONSKAPET

«SLIK KJENNER JEG 
VANNET: NYTER,  
SEIG PUST MØTER 
EN LUFTVENTIL …»  
SIDE 2 | REISEBREV

Hviterussere har liten tiltro til valget 
som arrangeres i den 11. oktober. «Det 
er bare et spill,» sier en ukrainsk mennes-
kerettighetsaktivist på besøk i Oslo. Bare 
måneder etter at den hviterussiske men-
neskerettighetsaktivisten Ales Bialiatski 
ble løslatt etter 1050 dager i fengsel, 
reiste han til Tyskland og demonstrerte 
for løslatelsen av politiske fanger i hjem-
landet. HVITERUSSLAND side 2

«London er et barberblad, en betent ro har 
lagt seg, vi er fanget utenfor, langs kanten.» 
POESI side 3

Norges utenrikspolitikk etter år 2000 har 
vært preget av mye uvitenhet. Dette gjelder 
sannsynligvis også intervensjonen i Libya. 
DEBATT side 10

Mens du leser disse linjene, strømmer det 
hundrevis av miljøgifter rundt i blodå-
rene dine. Noen av giftstoffene påvirker 
hjernen din, og kan i verste fall svekke 
konsentrasjonsevne og hukommelse.  
DEBATT side 11

Selvhjelpsbøker har et dårlig rykte. Men 
faktum er at de fleste virkelig gode filoso-
fibøker og sakprosabøker har et element av 
selvhjelp ved seg, fordi de støtter deg i din 
begripelse av verden. BOK side 13

Når man deler opp Midtøsten i tre grupper,  
sunnier, sjiaer og kurdere, så har man et 
problem. LEDER side 10

Bagdad:  
Den andre, 
forskjellene, 
verdighet
IRAK

Det finnes en gruppe irakere 
nesten ingen snakker om. 
Her er sju av dem.

AV FRANCESCA BORRI. FOTO: ALI ARKADY

Vi har en hang til å forenkle Irak og landets 
35 millioner innbyggere ved å splitte det 
opp i et sjiamuslimsk sør, et sunnimuslimsk 
sentrum og et kurdisk nord. Realiteten er 
snarere at hver eneste by og hver eneste 
flik av Irak er en blanding av ulike etniske 
grupper og trossamfunn – eller av irakere 
som ser på deres felles religion og deres 
felles avstamning på forskjellige måter. På 
én måte er det sant: Sjia omfatter majorite-
ten av befolkningen, rundt 60 prosent. Men 
snarere enn å bestå av en majoritet og en 
minoritet, består Irak av et lappeteppe av 
minoriteter. Og der én gruppe dominerer, 
oppdager man snart at det skyldes krig og 
vold, at folk tvinges på flukt, at det ikke er 
mulig å vende tilbake. Homogenitet er med 
andre ord langt fra å være «naturlig» – den 
er menneskeskapt. I Irak, og ikke bare i Irak, 
er sameksistens den naturlige tilstanden.

Derfor er det én beslutning USA særlig 
kritiseres for: Da de hadde kastet Saddam 
Hussein, etablerte de et politisk system der 
hver utnevnelse, hver posisjon og hver kon-
trakt nå er knyttet til sekterisk tilhørighet. 
Som i Libanon. Eller Bosnia. I dagens Irak 
må statsoverhodet være en kurder, stats-
ministeren må være sjia, og lederen for 
parlamentet må være sunni. Uavhengig av 
andre forhold. Uavhengig av kvalifikasjoner, 
og enda viktigere, uavhengig av valgresulta-
tene. Uavhengig av folkets vilje. Systemet er 
basert på vrangforestillingen om at sunnier 
og sjiaer ikke kan fungere sammen, og endte 
opp som en selvoppfyllende profeti, ifølge 
mange irakere: Ordningen stadfestet ikke 
allerede eksisterende skillelinjer, sier de, 
snarere skapte den splittelser.

Det er mye fokus på etnisitet, religion og 
på kollektive identiteter, men det er fortsatt 
én gruppe irakere som går fullstendig upå-
aktet hen: irakerne du møter hver eneste 
dag. Irakere med alle typer bakgrunner. 
Alle aldre, alle klasser, alle deler av landet. 
Mens sunnier og sjiaer slåss i gatene, har de 
stengt seg inne i leilighetene sine og venter 
på den dagen da alt dette vil være over.
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Reise-essay fra Milano
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Fra taktisk til  
strategisk overvåkning
KONTROLL OG PERSONVERN

Idealister innenfor 
matematikk og IT kjemper 
for å forsvare prinsippene om 
personvern og privatliv som 
verdens etterretningstjenester 
jobber for å avvikle. 
Matematikken er på 
idealistenes side – om vi bare 
tar oss bryet med å bruke 
den.

AV TORI AARSETH

Det er nå to år siden Edward Snowden 
dokumenterte det mange innenfor datasik-
kerhetsmiljøene hadde mistenkt over len-
gre tid: Amerikansk etterretning samler og 
lagrer all informasjon de klarer å få fingrene 
i fra internett og fra mobiltrafikk – om alle i 
hele verden. Snowden avslørte også at flere 
amerikanske nettgiganter gir NSA tilgang til 
informasjon de har lagret om sine brukere, 
blant annet private meldinger og e-poster. 
Steget fra taktisk overvåkning til strategisk 
overvåkning er altså så godt som fullført: der 
etterretningstjenester tidligere identifiserte 
et mål for å så sette i gang overvåkning spe-
sifikt av det målet, samles nå all informasjon 
det er mulig å samle for å bygge et så kom-
plett arkiv over all menneskelig aktivitet som 
det er mulig å få til.

Terrorhysteri. Snowdens avsløringer har 
ført til mye diskusjon rundt reformering 
av etterretningstjenestene og de enorme 
fullmaktene de fikk i etterkant av 11. sep-
tember 2001. Den 2. juni vedtok den ame-
rikanske kongressen loven USA Freedom 
Act, som skulle begrense noen av disse 
fullmaktene. Vedtaket kom etter en lang 
prosess med mye motstand og utvanning 
av lovteksten, og det endelige resultatet 
innskrenker ikke overvåkningen av uten-
landske statsborgere på internett. Etter 
over et tiår med terrorhysteri hvor nasjo-
nal sikkerhet har trumfet de fleste andre 
hensyn, er det kanskje for optimistisk å 
tro at kongressen skal klare å tøyle NSAs 
fremferd ovenfor resten av verden i en fei. 
De positive endringene som ligger i USA 
Freedom Act er moderate, og det er frem-
deles et veldig langt lerret å bleke for å 
gjenvinne rettighetene til personvern og 
privatliv som en gang eksisterte.

Ta kontrollen tilbake. Heldigvis har vi andre 
verktøy enn lover og regler for å gjenerob-
re personvern og privatliv som universel-
le prinsipper. I kretsene som jobber med 
datasikkerhet snakker man om et skille 
mellom erklært personvern og innebygd 
personvern. Det vanligste i dag er erklært 
personvern: eieren av en løsning har 
muligheten til å samle inn informasjon om 
brukerne, men erklærer at de kommer til 
å avstå fra å misbruke denne muligheten. 
Mye av lovgivningen på feltet har denne 
modellen som basis. På den andre siden 
har man innebygd personvern, som betyr 
at man bygger den tekniske løsningen slik 
at den ikke kan misbrukes – for eksempel  
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Se side 6–7

Vanlige folk som gjør ekstraordinære ting
SPANIA

Folkeinitiativet Ganemos i 
Jerez de la Frontera er en av 
flere politiske nyvinninger 
i Spania som har fått en 
betydelig maktposisjon etter 
lokalvalgene i mai.

AV MARIUS VON DER FEHR

I Madrid og Barcelona, i Valencia og Cádiz, 
i Valladolid, Coruña, Santiago og Zaragoza 
– de har kommet til makten i sentrale byer 
over hele landet. De nye valglistene som 

har grodd frem parallelt med det nye span-
ske partiet Podemos’ politiske suksess, 
har på rekordtid blitt en uunngåelig del av 
det spanske representative demokratiets 
lokale institusjoner. Ada Colau, talskvinne 
og grunnlegger av Plattformen for ram-
mede av ubetalelige huslån (PAH), er blitt 
valgt som ordfører i Spanias nest største 
by, Barcelona. Og den 71-årige og umåte-
lig populære tidligere dommeren Manuela 
Carmena og folkeinitiativet «Ahora Madrid!» 
– «Nå, Madrid!» – har tatt over ordførerver-
vet i Spanias hovedstad etter 24 år med 
konservativt styre.

Jerez de la Frontera er en middelsstor 
andalusisk bykommune – litt større enn 
Trondheim – som ved siden av å være opp-
havsstedet til sherry-vinen og den mye dyr-
kede kunstformen flamenco, i dag er kjent 

for å være en av de dårligst administrerte 
byene i Spania. Byen har en av de største 
offentlige gjeldene i landet, og en av de høy-
este arbeidsledighetsprosentene i Europa.

Siden mai 2011 har imidlertid en ny poli-
tisk vind blåst gjennom byen. Etter at de 
tre siste ordførerne enten er fengslet, dømt 
eller under etterforskning for økonomiske 
misligheter, har det i dag, i forlengelse av 
15. mai-bevegelsen/Los Indignados, vokst 
frem et allmøtebasert folkelig alternativ 
som har forskjøvet maktbalansen i aris-
tokratenes Jerez. Det som har skjedd i 
bykommunen, fungerer godt som en inn-
gang for å forstå de politiske endringene i 
dagens Spania generelt.

Jeg har intervjuet ordførerkandidaten til 
Ganemos Jerez (La oss vinne Jerez), anar-
kisten Santiago Sánchez Muñoz, også kalt 

«Santi», etter brakvalget nå i mai. 35-årige 
Sánchez Muñoz’ lynhurtige politiske kar-
riere, fra å være medlem i den anarkistis-
ke fagbevegelsen CNT, via deltakelse i 15. 
mai-bevegelsens første plassokkupasjoner 
(acampadas) til å få ordførerkandidaturet 
og bystyresete for partiet sitt, har en tyde-
lig rød tråd: Han har erfaring med arbeid 
i bunnsjiktet i en av de verst stilte byene 
i Spania; han har mastergrad i filosofi; 
han har virket som lærer, også i land som 
Ecuador, og deltatt i økologiske og soli-
dariske grasrotinitiativer. Jeg møtte en 
ydmyk talsmann for en valgliste som har 
utviklet seg fra Europas viktigste og mest 
nyskapende folkebevegelse.

«Med 15. mai-bevegelsen spredte en poli-
tisk bevissthet seg i store deler av Spanias 
befolkning,» sier ordførerkandidaten. «Den 

økonomiske krisen fikk folk til å forstå at 
det var banker og politikere som var skyld 
i den svært vanskelige situasjonen mange 
brått befant seg i. Med Los Indignados lærte 
folket å organisere seg for å konfrontere 
problemet. Vi fikk «folkets tidevann»-beve-
gelser (mareas) som slåss mot kutt i velferd 
og privatiseringer, og «Stop desahucios!» – 
«Stopp utkastelsene!» – som slåss mot at alt 
fra forgjeldede barnefamilier til pensjonis-
ter ble kastet på gaten, men likevel beholdt 
gjelden sin. Podemos oppsto som følge av 
frustrasjonen over at protestene ikke førte 
til endringer. Vi ønsket å ta over de politis-
ke institusjonene for å forandre politikken 
innenfra. Podemos’ vei til dit vi er kommet 
i dag, har to hovedfaktorer: For det første 
kan hvem som helst på en hvilket som
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FNs kvinnekommisjon svikter
FEMINISME

Den største feministiske 
bevegelsen noensinne i 
New York: Over 11 000 
mennesker – dobbelt så 
mange som normalt – 
deltok i møtene under FNs 
kvinnekommisjon i vår. 
Men hvem har hørt om dét? 
Mediene var omtrent helt 
fraværende.

AV TORILD SKARD

20 år etter verdenskonferansen om kvin-
ner i Beijing: FNs kvinnekommisjon (CSW) 
har spilt en viktig rolle etter at den ble 
opprettet i 1946. 45 regjeringer sitter nå i 
kommisjonen. Finland er med fra Norden, 

og de nordiske landene samarbeider tett. I 
motsetning til den mannsdominerte gene-
ralforsamlingen i FN, har CSW hele tida i 
alt vesentlig omfattet kvinner. De har vært 
regjeringsrepresentanter, men de har også 
hatt nær tilknytning til uavhengige kvinne-
organisasjoner, og organisasjonene har hatt 
tale- og forslagsrett i kommisjonen. Dette 
har gjort CSW til en drivende kraft som har 
fått FN til å engasjere seg aktivt for likestil-
ling. CSW har fremmet forslag, og verdens 
regjeringer i FNs generalforsamling har slut-
tet seg til og fulgt opp.

Motstanden har vært merkbar. Det var 
ikke før i 1975 at FN godtok et internasjo-
nalt kvinneår, etter forslag fra CSW. Den 
første verdenskonferansen av kvinner ble 
holdt i Mexico samme år. Den fikk rekord-
oppslutning. Verdens regjeringer ble enige 
om å bekjempe diskriminering mot kvinner, 
og 1976–85 ble gjort til et kvinnetiår. I 1979 
ble konvensjonen om å avskaffe alle former 
for kvinnediskriminering vedtatt, og det ble 
organisert verdenskonferanser om kvinner 
i København i 1980, Nairobi 1985 og Beijing 
1995. Ansvaret for politikk og tiltak lå hos  
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ZEE.


