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Kommunestyret i Tromsø 
vedtok å gje livsopphald til 
to kurdarar som har vore i 
landet i nærare ti år. Berre 
Frp røysta imot.
  SIDE 4 OG 5

Gir livsopphald

De har kommet i tusentall, 
og er kampklare. Verdens 
sosiale forum i år har viet 
mye plass til urbefolkninge-
nes kamp.

SIDE 12 OG 13

Urfolks kamp

Feministene gjør seg selv en 
bjørnetjeneste hvis de ikke 
tør å ta den vonde vold-
tektsdebatten, sier sosiolog 
Hannah Helseth.

KULTUR, SIDE 18 OG 19

Må ta debatten

Debattene mellom Johannes-
sen og Dag Terje Andersen har 
vært rått parti. SIDE 9  Arild Rønsen

Den økonomiske krisa har velta den før-
ste europeiske regjeringa, og det blir neppe 
den siste. FOKUS, SIDE 2  Alf Skjeseth

ISRAEL: Ekstremhøyre fram. SIDE 15

ISLAND: Leder av 
Venstrebevegelsen på 
Island, Steingrimur 
F. Sigfússon, ønsker 
samtaler med fi nans-
minister Kristin Halv-
orsen om et utvidet 
norsk-islandsk valuta-
samarbeid som et 
alternativ til euro. 
– Det vil være naturlig 
å snakke om dette når 
vi feirer partiets tiårs-
jubileum neste helg, 
sier Sigfússon. Han 
kan bli Islands fi nans-
minister i dag, og 
statsminister til våren. 
 SIDE 8 OG 9

Islands kommende fi nansminister:

ØNSKER
NORSKE
KRONER

ALLTINGET: Venstrebevegelsens leder Steingrímur Sigfússon (nederst) i Alltinget på Island. 
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■ Joralf Gjerstad, mer kjent i 
Trøndelag som «Snåsakaill’n», går 
sin seiersgang over landet. Først 
opplagssuksess for Ingar Sletten 
Kolloens bok, og nå daglige tablo-
idoppslag, som igjen produserer 
intense samtaler over kjøkken- og 
kantinebordene. Nå er også regje-
ringen involvert etter Bjarne Hå-
kon Hanssens åpenhjertige fortel-
ling om sønnens telefonhelbredel-
se. Helseministeren får full støtte 
av statsrådkollega og Ap-nestleder 
Helga Pedersen, mens SV-politiker 
og lege Olav Gunnar Ballo tror på 
religiøse vers mot blødninger.

■ Dette er jo kjempemorsomt, og 
avis- og tv-oppslagene er vel også 
ment mest som underholdning, 
selv om det er en liten aggressiv 
undertone her, der urbane sekula-
rister blir invitert til spotsk latter 
over de bondske og overtroiske, 
mens «folket» igjen blir mobilisert 
mot «bedreviterne». Likevel klarer 
vi ikke helt å ta dette alvorlig, annet 
enn som en bekreftelse på at troen 
på magi og usynlige krefter synes 
å ha overlevd både kristendom og 
sekularisering. Den egentlige forlø-
peren til Snåsamannen er jo Jesus 
selv, som nettopp ble kjent for å 
utføre tilsvarende helbredende mi-
rakler. I Norge har vi også tidligere 
hatt personer med kontakt med det 
overnaturlige, som for eksempel 
den synske Lebesbymannen og 
Marcello Haugen.

■ I det gamle jordbrukssamfunnet 
var det behov for å påvirke årsvek-
sten og helsa til folk og dyr. Da var 
det nødvendig med magiske mid-
ler og krefter som kunne påvirke 
virkeligheten. Og selv i vår tid, 
med økende sekularisering, tren-
ger vi hjelp, trøst og lindring ved 
sykdom, død og ulykker. Behovet 
er konstant, selv om tidene endres 
og trosforestillingene varierer. Det 
sies at historikeren Edvard Bull d.e. 
mente det største religionsskiftet 
i Norge kom da man i stedet for å 
feste sin lit til magi for å øke frukt-
barheten i jordbruket, begynte å tro 
på statskonsulentene som red-
ningsmenn. Og den kanskje største 
overtroen i våre samfunn har vært 
troen på markedsliberalismens 
grådighets- og profi ttkultur som en 
velsignelse for menneskeheten. I 
det perspektivet må troen på Snå-
samannens varme hender sies å 
være et mindre problem.

BJØRGULV BRAANEN

Snåsakaill’n
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OG DET 
ER?

JEG HAR 
JO PRØVD…

I TO SEKUNDERS-FOR-
MATET ER DET OK, DA 
FÅR BRUKERNE MED 
SEG HELE BUDSKAPET.

MEN NÅR FORMATET 
ØKER, KAN DU IKKE VITE 
NÅR BRUKEREN AVBRY-
TER SANGEN. DERSOM 
DET SKJER FØR REFREN-
GET, ER MYE AV VITSEN 
BORTE.

JIM, HVA ER VITSEN MED 
KORTE RINGETONER? 
HVORFOR LAGER DU IKKE 
EN LANGSPILLER-HIT?

AT MOBEN 
DEMS RIN-
GER.

Doonesbury
av G.B. Trudeau

Henri Toulouse-Lautrec malte hen-
ne i absintgiftige farger. I dag er det 
80 år siden den franske can-can-
danseren La Goulue («Den grådi-
ge») døde i Paris i fattigdom.

Louise Weber ble født 12. juli 
1866 i Clichy. Hun kledde seg opp i 
klærne som mora fi kk til vaskeriet, 

og snek seg til dansehalle-
ne på kveldene. Her ble 
hun populær blant et 
mannlig publikum fordi 
hun løftet på skjørtet og 
viste hjertet brodert på 
trusa.

Hun møtte Montmartre-
maleren Pierre-Auguste 
Renoir som gjorde henne 
til modell for malere og fo-
tografer, og ble tatt hånd om av vin-
handleren Jacques Renaudin som 
på fritida var danseren «Valentin le 

Désossé» på Moulin Rou-
ge. Hun ble kjent for den 
tidligere formen for can-
can, chalut, og var «Dron-
ningen av Montmartre» 
ikke bare i Toulouse-Lau-
trecs strek.

Hun brøyt med Moulin 
Rouge i 1895 og tjente en 
stund godt på sitt omvan-
drende show, men kom al-

koholisert tilbake til Montmartre i 
1928 som sigarettselger utenfor 
nattklubben fra 1889. PMJ

Ja, jeg can-can

30. JANUAR
Kalenderen

La Goulue, 1892

– No har vi kasta regjeringa. Då
står berre Oddsson att.

Slik lyder ein e-post eg fekk frå 
ein kontakt i den venstreradikale 
delen av protestrørsla på Island. 
Den økonomiske krisa har velta 
den første europeiske regjeringa, 
og det blir neppe den siste.

Ordet «revolusjon» sit denne 
veka laust blant Islands tolmodige 
aksjonistar. Sia midten av oktober 
har dei halde det gåande med 
kontinuerlege demonstrasjonar, 
med spesiell brodd mot statsminis-
ter Geir Haarde og 
sentralbanksjef og 
tidlegare statsminister 
David Oddsson.

Oddsson sit stadig i 
jobben, men skal ikkje 
kjenne seg for trygg. Han 
har vore verna av sine 
partifellar i det konserva-
tive Sjølvstendepartiet, som no blir 
feia ut av regjeringskontora etter å 
ha fungert som statsberande parti i 
mesteparten av etterkrigstida, vel 
så sterkt som Arbeidarpartiet i 
Norge. Men han har komme 
grundig på kant med sosialdemo-
kratane. Eitt av deira krav for å 
halde fram i fl eirtalsregjering var 
at Oddsson måtte fjernast. No får 
dei sjansen.

Oddsson har, som resten av 
makteliten, vist ein gjennomført 
mangel på vilje til å ta ansvar. 
Dette har etter kvart terga folk like 
mykje som den mislukka politik-
ken. Under det aukande presset 
fekk dette vegane til å skiljast for 
Sjølvstendepartiet og deira 
partnarar.

Revolusjon er å ta i, med tanke på 
at ei moderat sentrum-venstre-
regjering tek over, med det sosial-
demokratiske Samfylking som 
største parti – fram til nyvalet i 
mai. Det er dei som meiner at 
Samfylking no slepp i lettaste 
laget, og straffa kan komme på 
valdagen.

Men det ofte misbrukte uttryk-
ket «opprør» er her på sin plass. 
Folkerørsla som tvang Sjølvstende-
partiet og Haarde til å kaste korta, 
vil ruve i nordisk politisk historie. 
Så får VGs Olav Versto berre drive 
på med sitt nedsetjande «gatens 
parlament».

Alt som er stort, tek til i det små. 
Få dagar etter at sjokkerte islen-
dingar var vitne til at bankane og 
valutaen kollapsa over natta i 
månadsskiftet september-oktober, 
tok trubaduren og skodespelaren 
Hördur Torfason ein mikrofon og 
heldt appell på plassen ved 
Alltinget, for nokre tital tilhøyrarar. 
Veke for veke voks så dei faste 
laurdagsdemonstrasjonane, til 

fem-seks tusen deltakarar på det 
meste, til ein maktfaktor ingen 
kunne oversjå.

Parti og etablerte organisasjonar 
spela biroller, medan det grodde 
fram eit mylder av initiativ på 
grasrota – kvinnenettverk, stu-
dentgrupper, anarkistar og sosialis-
tar, kulturarbeidarar, nettpublika-
sjonar. Men først og fremst ein 
hærskare solide, sindige kvinner 
og menn utan politisk røynsle, som 
stod fram med ein autoritet som 
sette fi nansvikingane til veggs.

Den islandske forfattaren Einár 
Már Gudmundsson, opprørets 
nasjonalskald, sa til Klassekampen 
før jul at avstanden mellom 
styrande og styrte minna om dei 
avfeldige regima i Aust-Europa. 
Han skulda eliten for å ha mista all 
kontakt med vanlege menneske.

Det er langt mellom dei geria-
triske partidiktatura som døydde 
på sotteseng i det gamle Aust-
Europa til nordiske sosialdemo-
krati av ulike valør. Men når 
Island innleiar 20-årsjubileet for 
Murens fall og «fl øyelsrevolusjo-
nen» med «fl eecerevolusjonen», 
er det også grunn til å peike på 
parallellar.

For den harde kjernen i Sjølv-
stendepartiet må vinterens 
sjokkbølgjer vonleg gje lærdom 
med større rekkjevidd enn fi -
nanskrisa. For ei veke sia trudde 
Geir Haarde og krinsen rundt han 
at det ville vera mogleg å halde 
fram som før. Dei har sanneleg fått 
erfare Harold Wilsons ord om at ei 
veke er lang tid i politikken, og kor 
fort det går når Titanic først tek til 
å søkke.

Alf Skjeseth
alf.skjeseth@klassekampen.no

Fleecerevolusjonen

FOKUS
Alf Skjeseth

«Det går fort når 
Titanic først tek til 
å søkke»

Eit opprør som vil ruve i nordisk politisk historie.
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Om en bygd opplever at skattepengene ikke rekker til en ny bussholde-
plass, ja vel, så la en slik bygd få en statlig aksept på at en gave til en 

bussholdeplass er ønskelig. Samtidig oppnår staten så mye mer. Penger som 
ellers ville vært brukt til diverse annet forbruk, blir kanalisert til varige verdier for 
felles beste.

Bernhard Marti. Kronikk, side 16.

KRONIKK
&DEBATT

debatt@klassekampen.no «

▼

PÅ TEPPET
Salatblad
Rourke vil ikke kaste folk 
rundt i ringen som salat 
likevel, kan vi lese på 
dagbladet.no.

Vi lurer på om wrestling-
skuespiller Mickey Rourke 
kom til at salatkasting er 
for pyser.

Jeg ser ...
I VG kan vi lese at Jonas 
Gahr Støre går uortodokst 
til verks når han skal ut i 
verden:

«Ifølge
TV 2 skal 
Snåsa-
mannen
ha spådd 
krigen på 
Gaza-
stripen»
for
ministe-
ren.

Det blir trangt på 
spåmann-seminarene
framover når de fylles opp 
av folk som ser uroligheter 
i Midtøsten i krystallkula.

Gode råd
I føljetongen om Ari Behn 
har medievante Jan 
Guillou kastet seg på:

Jan Guillou sier til VG 
at Ari Behn (36) burde 
bruke tiden sin til noe mer 
fornuftig enn ordkrig i 
mediene.

Han burde vite det.

Sorry
E24 kan fortelle at selveste 
Trygve Hegnar har fått en 
beklagel-
se fra Oslo 
Børs:

Oslo
Børs’
presse-
talsmann
beklager
at han 
omtalte
Trygve 
Hegnar
som en bedreviter.

Trygve Hegnar er 
tydeligvis blitt ganske sart 
på sine eldre dager. 

Mangelfullt
Tjen Folket analyserer 
stemningen på Island:

Island brenner – men 
det mangler et kommunis-
tisk parti.

Det er i det hele tatt mye 
som mangler på Island.

teppet@klassekampen.no

Unnskyld.

Får hjelp.

Når man ser listen over de mange 
tiltakene regjeringen foreslår for å møte 
virkningene av fi nanskrisa, får man 
nesten lyst til å ønske at krisen må vare 
riktig lenge, slik at det blir behov for 
fl ere tilsvarende krisepakker. For her 
satses det kraftig på kommunene, miljø, 
energi, samferdsel, vedlikehold, fors-
kning, nyskaping, og mye, mye annet.

Det er naturligvis ikke slik at vi er 
nødt til å ha en fi nanskrise i verden for å 
kunne gjøre en ekstra innsats på disse 
områdene. Det har med fordelingen 
mellom privat og offentlig forbruk og 
investeringer å gjøre.

Under Bondevik-regjeringen steg det 
private forbruket med gjennomsnittlig 
3,7 prosent per år og det offentlige 
forbruket med 2,3 prosent. Også de to 
første årene under de rødgrønne steg det 
private forbruket mest. Da må vi imidler-
tid ta hensyn til at sysselsettingen økte 
med 176.000 disse to årene, mens det 
under Bondevik knapt var noen økning i 
sysselsettingen overhodet. I fjor snudde 
imidlertid denne utviklingen. Regjerin-
gen regner nå med at det private forbru-
ket i fjor steg med 1,25 prosent, mens det 
offentlige forbruket økte med 3,8 
prosent. I år skal det offentlige forbruket 
øke med 5,25 prosent, det private med 0 
prosent.

Enkelte av reaksjonene på regjeringens
krisepakke er egnet til å forundre. Dette 
er ingen hjelp for våre bedrifter, sa 
handelsnæringens representant. De 
siste tre årene er det private forbruket 
steget med hele 13 prosent. Denne 
økningen er kommet nettopp handels-
næringen og servicebedriftene til gode. 
Selv om regjeringen regner med at 
forbruksveksten stagnerer i 2009, er det 
ikke regnet med noen nedgang i omset-
ningen. Problemene er helt annerledes i 
bygge- og anleggsnæringen, eller i 
eksportbedriftene, som må forvente en 
betydelig reduksjon i ordretilgangen.

Handels- og servicebedriftene ville 
hatt reduksjon i arbeidsgiveravgiften. 
Da hadde mange bedrifter sluppet å si 
opp medarbeidere, fi kk vi vite. En reduk-
sjon i arbeidsgiveravgiften på en pro-
sent, ville kostet åtte milliarder kroner, 
eller langt på vei tatt halvparten av 
krisepakken, slik at en stor del av de 
tiltakene som ligger der ville gått ut eller 
blitt vesentlig redusert.

Og er det virkelig slik at dersom lønns-
kostnadene ble redusert med litt under 

en prosent, ville mange fl ere få beholde 
jobben i butikker og tjenestebedrifter? 
Det viktigste også for disse næringene 
må jo være å ha kunder som har jobb og 
dermed vil handle og bruke tjenester 
som normalt.

Like bortkastet ville det være med 
reduksjoner i personskatten. Norges 
Bank har i løpet av noen få måneder satt 
ned renten med 2,75 prosentpoeng. 
Banken har varslet ytterligere nedset-
telse de kommende månedene.

Finansministeren har vist til at 
rentenedsettelsene så langt innebærer at 
husholdningene får 20 milliarder mer å 
rutte med i 2009. Det tilsvarer hele 
tiltakspakken. I virkeligheten er virk-
ningen omtrent det dobbelte. Finansmi-
nisteren trekker fra nedgangen i rente-
inntekter for dem som har penger i 
banken. Men det er neppe slik at de som 
har penger på bok, pensjonister og andre 
eldre, lar sitt forbruk påvirke særlig av 
om rentene er blitt lavere. Derfor vil 
effekten av rentenedsettelsen være langt 
større enn regjeringen har lagt til grunn.

Hvis man vil øke etterspørselen fra noen 
som ikke nyter godt av rentenedsettel-
sene, ville utvilsomt økte sosialhjelpsat-
ser være det mest effektive, foruten at 
det ville bidra til å oppfylle regjeringens 
løfter om kamp mot fattigdom.

Det viktigste for både konkurranseut-
satte og andre bedrifter er at det er 
normal tilgang på lån. Finanskrisa har 
ført til at det internasjonale banksyste-
met er brutt sammen. Heldigvis har vi i 
Norge penger nok, så for oss er det 
egentlig ikke noe problem. Regjeringen 
vil komme med opplegg til hvordan det 

skal gjøres den 9. februar.
Det må innebære at bedrifter får lån 

og at folk fl est med sunn og god økonomi 
får lån til for eks bolig. Enkelte banker 
har truet med at de ikke vil ha noen 
pakke hvis det skal stilles krav til dem. 
Hvis bankene ikke akter å leve opp til 
sine samfunnsmessige forpliktelser, 
men bare tenker på snevre egeninteres-
ser, får staten sørge for å overta aksjema-
joriteten i tilstrekkelig mange av 
bankene til at kredittsystemet kan 
fungere tilfredsstillende.

Det regjeringen kunne tatt inn i pakken 
var å imøtekomme ønsket fra industrien 
om noe høyere avskrivningssatser. Hvis 
det er riktig slik det står i Dagens 
Næringsliv på tirsdag, at industribedrif-
tene har prosjekter for 30 milliarder som 
kan settes i gang raskt hvis avskriv-
ningsreglene bedres, bør man slå til.

Mot dette kan det innvendes at det er 
en form for utpressing fra bedriftenes 
side, og at det er prosjekter som burde 
igangsettes uansett. Det vil også kunne 
innvendes at avskrivninger bør avspeile 
den faktiske reduksjon i verdi hvert år, 
ikke mer. Men framtidsutsiktene er nå 
mer usikre og det vil uansett bety at 
eierne satser en større del av inntektene 
i bedriften. Derfor er dette en fornuftig 
bruk av skattesystemet for å øke aktivi-
teten.

Hallvard Bakke
hall-bak@online.no

Hallvard Bakke er utdannet siviløkonom og tidligere 
statsråd for Ap. Bakke skriver i Klassekampen hver 
fredag.

Måtte krisen vare

HALLVARD
BAKKE

Regjeringen bruker krisen til å satse på gode, offentlige tiltak.

FINANSPAKKE: Opposisjonens reaksjoner forundrer.  FOTO: LISE ÅSERUD, SCANPIX
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KOMMUNESTYRE: 
Berre Frp røysta 
imot da kommu-
nestyret i Tromsø 
vedtok å gi støtte 
til livsopphald til 
dei to MUF-arane 
Bilal Ghani og 
Hawre Moham-
med.

OPPHALD
Av Magnhild Folkvord

– Vi gir ikkje opp kampen for 
at fornuften skal sigra, og vi 
held kontakten med Arbeids- 
og inkluderingsdepartemen-
tet varm, seier Tromsø-ord-
førar Arild Hausberg (A) til 
Klassekampen når han kom-
menterer kommunestyre-
vedtaket om å gi livsopphald 
til dei to MUF-arane Bilal 
Ghani og Hawre Moham-
med.

Ti år i Noreg
Dei to kurdarane har vore i 
Noreg i nærare ti år. Bilal Gha-

ni var i fast arbeid som buss-
sjåfør fram til han mista ar-
beidsløyvet for om lag eit år 
sia. Hawre Mohammed ar-
beidde som skreddar fram til 
han mista arbeidsløyvet i de-
sember, og måtte stengja verk-
staden.

Frp imot
Saka om 
støtte til dei 
to kurdarane 
var først 
oppe i for-
mannskapet
måndag den-
ne veka, og 
fekk støtte 
frå alle par-
tia med unn-
tak av Frp. 
Frp anka 
vedtaket til kommunestyret 
som behandla saka onsdag.

Alle partia, med unntak av 
Frp, tok ordet og markerte 
aktiv støtte til vedtaket om å 
gi økonomisk støtte til dei to 
kurdarane.

– Representantar for dei 
ulike partia gav tydeleg ut-
trykk for at dei ikkje godtek 
at folk får den behandlinga 
Bilal og Hawre har vore ut-
sette for, seier varaordførar 
Gunhild Johansen (SV).

– Ikkje sivil ulydnad
Vedtaket slår fast at dei to 
skal få støtte til livsopphald 
tilsvarande økonomisk sosi-

alhjelp så lenge dei bur i 
kommunen og det ikkje er 
kravd tvungen retur ut av 
Noreg.

Vedtaket er basert på sosi-
alhjelpslova, og gir dei stønad 
tilsvarande satsane for øko-
nomisk sosialhjelp (for tida 
5105 kroner i månaden + 
støtte til husleige).

– Er dette ei form for sivil 
ulydnad?

– Nei. Desse to ville uan-
sett ha krav på opphald i eit 
statleg ventemottak, og UDI 
har akseptert at kommunane 
kan laga alternative tilbod, 
seier Johansen.

Eit neste punkt i vedtaket 
er på denne bakgrunnen eit 
krav om at Arbeids- og inklu-
deringsdepartementet dekk-
jer utgiftene til livsopphald 
for dei to.

Krav om arbeidsløyve
Kommunestyret krev vidare 
at dei to får mellombels ar-
beidsløyve fram til sakene 
deira er ferdigbehandla.

– Å ikkje få lov til å arbeida 
slit veldig. At folk skal setjast 
i ein så vanskeleg livssitua-
sjon reagerer vi på, det er ei 
umenneskeleg behandling 
av folk som ikkje har gjort 
anna enn å fl ykta frå ein krig 

der det har vore fare for å bli 
drepen. Uansett reglar må vi 
som politikarar visa hjarte-
varme når vi kan det, seier 
varaordføraren.

Framleis farleg i Irak
Bladet Tromsø har spurt Bilal 
Ghani om det kan tenkja seg 
å returnera til Irak. Men det 
ser han ikkje som aktuelt.

– Det er framleis veldig 
farleg der nede for oss. Vi er 
integrerte i Noreg og ønskjer 
å bli her. Eg veit faktisk om 
fi re kurdarar som tok livet 
av seg etter at dei vart 
tvangssende frå England til 
Irak. Situasjonen vart for 

Tromsø 
støttar 
MUF-arar

FLYKTNINGAR: – Det er framleis veldig farleg for oss i Irak. Vi er integrerte         

ORDFØRAR: 
Arild Hausberg 
(A)
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Dette er saka:
■ MUF-arar er kurdarar frå 
Nord-Irak som kom til Noreg 
omkring 1999-2000 og fekk 
mellombels opphald utan rett 
til familiegjenforeining.

■ Ulike vurderingar hos 
utlendingsstyremaktene og 
regjeringa har ført til at eit 
par hundre MUF-arar som fekk 
opphaldsløyve i 2005, seinare 
har mista opphaldsløyvet.

■ Bilal Ghani og Hawre Mo-
hammed i Tromsø har begge 
vore i fast arbeid det meste av 
den tida dei har vore i landet.

■ Kommunestyremøtet i Trom-
sø vedtok denne veka å gi dei 
økonomisk hjelp til livsopphald 
så lenge dei bur i kommunen.

kunst1.no
Vinner av Weidemannprisen 2008: Hanne Lydia Kristoffersen – tegning 
Åpent: lø-sø kl 13-16 hver helg. Daglig ved tlf: 47 24 45 72
Sandviksveien 155, Sandvika
www.kunst1.no

«Uansett reglar må vi som 
politikarar visa hjartevarme 
når vi kan det»

GUNHILD JOHANSEN (SV), VARAORDFØRAR

NYHETER
Gunhild Ring Olsen (konst. nyhetssjef ) | Åse Brandvold

Magnhild Folkvord | Pål Hellesnes | Svenn Arne Lie | Alf Skjeseth

PARTISTØTTE: Partilovnemnda har bestemt seg for å holde igjen 
statlig partistøtte til 70 partilag. Til sammen 2848 politiske partilag 
har fått statlig støtte for 2009. Den vanligste årsaken til at Partilov-
nemnda holder igjen støtte, er at partilagene ikke svarer på 
henvendelser fra nemnda. I fjor holdt nemnda tilbake støtten til 
112 lag, 12 av vedtakene ble senere omgjort, opplyser Fornyings- 
og administrasjonsdepartementet. Det er partiet Demokratene 
som troner øverst på listen over partier med fl est partilag som får 
tilbakeholdt støtten for 2009.

 ©NTB

Holder tilbake støtte til 70 partilag
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tøff for dei, fortel han.
I om lag eit år har det vore 

støttearbeid i gang for dei to 
kurdarane i Tromsø, med både 
pengeinnsamling og ei rekkje 
freistnader på å påverka dei 

sentrale styremaktene.
Formannskapet vedtok alt 

for eit år sia å gi økonomisk 
støtte til livsopphald til Bilal 
Ghani som mista arbeidsløy-
vet i desember 2007. Det var 

da eit spesielt formannskaps-
vedtak, medan det vedtak 
som er gjort no, går over sosi-
alhjelpsbudsjettet.

magnhild.folkvord@klassekampen.no

       i Noreg og ønskjer å bli her, seier Bilal Ghani (til venstre), her i lag med Hawre Mohammed.  FOTO: JON TERJE EITERÅ

5Fredag 30. januar 2009

Frp i Tromsø kommunestyre 
har røysta imot økonomisk 
støtte til dei to MUF-arane 
Bilal Ghani og Hawre 
Mohammed og ber 
også Fylkesmannen 
kontrollera om dette er 
eit lovleg vedtak.

Kristoffer Kane-
strøm (Frp), meiner 
kommunestyret har 
gjort eit ulovleg ved-
tak.

– Dei to har tidlegare 
søkt sosialhjelp og fått avslag. 
Da kan kommunestyret etter 
vår vurdering ikkje vedta at 

dei likevel skal få sosialhjelp, 
seier Kanestrøm til Klasse-
kampen.

– Tromsø kommu-
ne har ikkje noko an-
svar for dei. Dei er 
fråtekne arbeids- og 
opphaldsløyve, og 
dei må retta seg etter 
vedtak som er fatta. 
Det må alle andre 
gjera når vedtak er 
fatta av offentlege 
styremakter. Det må 

vera likskap for alle, seier Frp-
representanten.

– Var det ikkje betre om dei 

kunne arbeida og forsørgja seg 
sjølve, slik dei har gjort tidle-
gare?

– Poenget er at no er det 
gjort vedtak, dei har ikkje ar-
beids- og opphaldsløyve len-
ger, og eg trur dei vedtaka er 
rett. Det er kritikkverdig at 
det har tatt så lang tid, og eg 
forstår at det er ein vanskeleg 
situasjon for dei som går og 
ventar utan å få ei avklaring. 
Men når det er som det er, må 
ein halda seg til dei vedtaka 
som er gjort, seier Kane-
strøm.

Frp ankar til Fylkesmannen

Kristoffer Kane-
strøm (Frp)

STØTTE: Både LO, YS og AF støtta politistreiken i går.

AKSJON: Politiets Fel-
lesforbund fekk full 
støtte frå fagrørsla da 
dei gjekk til politisk 
streik i går.

FAGRØRSLE
Av Magnhild Folkvord (tekst) og 
Jon Lundell (foto)

I går markerte Politiets Fel-
lesforbund sin protest mot ei 
ny forskrift om unntak frå 
arbeidsmiljølova for delar av 
politiet. Fram til 1. juli 2009 
er unntak frå arbeidstidsre-
glane i lova regulert i ein 
særavtale som er forhandla 
fram mellom partane. 

Politiets Fellesforbund 
oppfattar varslet om ny for-
skrift som eit signal om at 
regjeringa vil diktera vilkåra 
i staden for å forhandla fram 
ein ny avtale.

– Fagforeiningsknusing
– Eg hadde aldri drøymt om 
at ei Ap-regjering, som gjekk 

til val på å styrkja fagforei-
ningsrettar, ville gjera dette 
mot ei fagforeining. Dette er 
fagforeiningsknusing, sa 
Arne Johannessen, leiar i Po-
litiets Fellesforbund, til dei 
rundt 1.500 polititilsette som 
var samla i parolesalen på 
Grønland politistasjon.

Hindrar ikkje ny avtale
Det har vore ulike meiningar 
om retten til å bruka politisk 
streik i denne samanhengen.

Jusprofessor Stein Evju 
seier i ein kommentar til 
Klassekampen at det i ei slik 
vurdering vil vera avgjeran-
de korleis forholdet er mel-
lom den regelverksendringa 
som skal komma, og den sær-
avtalen som gjeld i dag.

– Det at det blir laga ei ny 
forskrift om unntak frå ar-
beidsmiljølova er i seg sjølv 
ikkje til hinder for at partane 
kan forhandla fram ein ny 
avtale som er meir restriktiv 
enn forskrifta, seier Evju.

Regjeringa kom under tvil 
fram til at Politiforbundet sin 
aksjon var lovleg, medan jus-
professor Henning Jakhelln 
uttalte til NRK at aksjonen 
var ulovleg.

magnhild.folkvord@klassekampen.no

Politisk politistreik

PASIENTTRANSPORT: Ap- og 
SV-representantar frå Nord-
Noreg ber regjeringa stansa 
konkurranseutsetjing av 
pasienttransport.
I brev til statsministeren, 
helse- og omsorgsministeren 
og samferdselsministeren ber 
seks stortingsrepresentantar 
frå Nord-Noreg om at all kon-
kurranseutsetjing av pasient-
transport blir stansa inntil 
vidare. Det melder NTB.
Dei seks grunngjev oppmo-
dinga med at taxitilboda i 
distriktskommunane held 
på å bli borte som følgje av 
konkurranseutsetjinga av 
pasienttransporten. Tidlegare 
vart denne transporten utført 
av lokale taxisjåførar. 
Klassekampen har tidlegare 
skrive om følgjene av at eit 

busselskap vann konkur-
ransen om pasienttransport 
i åtte kommunar i Nordland. 
I tillegg til at det førte til at 
fl eire taxisjåførar måtte gje 
opp taxikøyringa, har det 
også vore mykje misnøye 
med det transporttilbodet 
pasientane har fått.
Brevet er underskrive av 
Ap-representantane Bendiks 
H. Arnesen, Tor-Arne Strøm, 
Alf E. Jakobsen og Ann Kristin 
Engstad, og Lene Jensen (SV) 
og Alf Ivar Samuelsen (Sp).  MF

Felles nei til anbod

Klassekampen 9. januar 

STRØM: Strømleverandørene kan gni seg i 
hendene over utsiktene til stabilt kaldt 
vær over hele Norge i neste uke. Torsdag 
ble det meldt om varmegrader på samtlige 
av målestasjonene på Svalbard. Det er ikke 
vanlig, men meteorolog Vibeke Thyness 
beroliger med at dette ikke skyldes 

drivhuseffekten. – Det er et høytrykk som sammen med 
Golfstrømmen presser lavtrykkene og dermed temperaturene 
oppover helt opp til 78 grader nord. ©NTB

Kald vinteruke i vente

VERDT
Å VITE

ENERGI: Norge står foran en storstilt 
energiomlegging. Det vil bli brukt 
mindre fossilt brensel og mer 
vannbåren varme, er konklusjonene 
fra tankesmia til Energy Camp. 
Vannkraft skal i større grad brukes 
til drift av elbiler og oljeinstallasjo-
ner, og vi skal i mindre grad varme 
opp husene våre med elektrisk 
strøm. ©NTB

Varsler el-omlegging



KLASSEKAMPENNYHETER

NYTT FOND: Et 
nytt klimatekno-
logifond fra Ver-
densbanken gjør 
det mulig å inves-
tere i forurensende 
kullkraft. 

MILJØ
Av Åse Brandvold

– Hvorfor skal et klimafond 
investere i utvikling av fossil 
energi? spør Bård Lahn.

Han overvåker de interna-
sjonale klimaforhandlingene 
for Norges Naturvernforbund. 
En prosess som i utgangs-
punktet er styrt av FN, men 
hvor Verdensbanken spiller 
en stadig større rolle. Ikke 
minst ved å opprette en grup-
pe klimafond, som de mektige 
G8-landene ønsker å kanali-
sere sine penger igjennom og 
på den måten oppfylle sine 
klimaforpliktelser.

Lave krav
Ett av disse fondene (Clean 
Technology Fund) vil åpne for 
investeringer i kullindustrien. 
Klassekampen har fått innsyn 
i kriteriene for investeringe-
ne, som ble behandlet i går, og 

det er ikke oppløftende les-
ning.
■ Utslippskravene settes til 
795 gram per kilowatt-time, 
noe som er høyere enn nivået 
EU-parlamentet har vedtatt 
på 500 gram.
■ Det stilles ingen krav til ren-
sing fra dag én. Det holder at 
kullkraftverkene er såkalt 
CCS-ready, det betyr at det 

kan bygges CO2-renseanlegg i 
tilknytning til dem på sikt

– Har ikke gjort noe
Dette har Bård Lahn liten tro 
på at vil skje.

– Vi har jo erfaring med det-
te fra Norge. Da Stortinget 
vedtok gasskraftverk på 
Melkøya, ble det bestemt at 
det skulle legges til rette for 

seinere CO2-håndtering. Det 
hørtes bra ut, men StatoilHy-
dro har ikke gjort noe som 
helst, sier Lahn.

Etter det Klassekampen 
kjenner til, har Norge forelø-
pig ingen planer om å inves-
tere i dette teknologifondet. 
Derimot har Norge nylig be-
talt inngangsbilletten på 50 
millioner dollar for å kunne 

investere i det av Verdensban-
kens klimafond som skal gå 
til skog. På den måten får vi 
en plass i styringsstrukturen 
av Verdensbankens klima-
fond. Fra før av fi nansierer 
Norge på egen hånd et skog-
fond innenfor FN-systemet, 
og etter det Klassekampen 
forstår vil Norge spille en ko-
ordinatorrolle mellom FN og 
Verdensbanken i fi nansierin-
gen av klimatiltak.

U-landene protesterer
Det lyktes ikke Klassekam-
pen å få dette bekreftet fra 
miljø- og utviklingsminister 
Erik Solheim i går. Han var på 
vei til Verdens økonomiske fo-
rum i Davos, sammen med 
blant annet sjef for StatoilHy-
dro Helge Lund og tidligere 
statsminister Kjell Magne 
Bondevik.

Men i et intervju med Klas-
sekampen om Verdensban-
kens klimafond i fjor vår sa 
han:

– Disse tingene må bringes 
sammen. FN og Verdensban-
ken må samarbeide. 

– Dette er ikke galt, men et 
uttrykk for at stadig fl ere øn-
sker å bidra. 

Utviklingslandene protes-
tert sterkt mot at midler for å 
bekjempe klimautfordringe-
ne skal kanaliseres gjennom 
Verdensbankens under topp-
møtet i Poznan før jul.

ase.brandvold@klassekampen.no

UTFORBAKKE: Ar-
beidsløsheten har 
vokst med 46 pro-
sent på ett år.

Av Pål Hellesnes

I går la Nav fram oppdatert 
statistikk over arbeidsløshe-
ten for januar. Siden januar 
2008 har det blitt 9553 fl ere ar-
beidsløse industriarbeidere 
og bygningsarbeidere. Det er 
nesten annenhver nye regis-
trerte ledige. Ved utgangen av 
januar var i alt 65.166 perso-
ner registrert som helt ar-
beidsløse, en økning på 20.496 
fra samme tidspunkt i fjor. 

Nav-sjef Tor Saglie sier til 

Klassekampen at de vil ha 
spesiell oppmerksomhet mot 
de bransjene der mange nå 
mister jobben.

– Det viktigste 
virkemidlet er at 
vi har fått mange 
nye tiltaksplas-
ser gjennom re-
gjeringens krise-
pakke. Vi fi kk 
6000 fl ere plasser, 
mot 11.500 fra 
før.

Det er store re-
gionale forskjeller i ledighe-
ten. Saglie innrømmer at det 
vil være spesielt utfordrende i 
kommuner der hjørnesteins-
bedrifter går over ende.

– Vi skjeler til de regionale 
forskjellene når vi skal fordele 
ressurser. Og vi vil ha en god 
dialog med de distriktene som 
rammes hardt, sier han.

Av de 65.166 arbeidsløse er 
hele 40.979 menn, og 24.187 
kvinner. Dette henger 
sammen med hvilke bransjer 
som er hardest rammet. Deler 

av offentlig sektor har ledig-
het helt nede i 0,6 prosent, 
mens bygg og anlegg har 5,2 

prosents ledig-
het. Men også 
i kvinnedomi-
nerte bransjer 
som handel og 
reiseliv vokser 
nå ledigheten. 
I går skrev 
Klassekam-
pen om arbei-
dere i hotell- 
og restaurant-

bransjen som kan få proble-
mer i møte med Nav på grunn 
av uryddige arbeidsforhold og 
oppsigelser og manglende 
kontrakter. Saglie sier at kra-
vene for å få dagpenger ligger 
fast.

– For å få dagpenger må det 
være åpne inntekts og skatte-
forhold. Men vi har en forplik-
telse til å sikre livsopphold, og 
da kan det være aktuelt med 
sosialhjelp i en overgangssi-
tuasjon.

paalh@klassekampen.no

Kraftig ledighetsvekst i bygnings- og industribransjen

NAV-DIREKTØR: Tor Saglie
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Klimapenger til 
kullindustrien
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Verdensbankens 
klimafond:
■ Verdensbanken har opprettet 
en gruppe fond som de kaller 
Climate Change Investment 
Funds (CIF).

■ Et av fondene er det såkalte 
Clean Technology Fund, som 
åpner for investeringer i 
kullkraftverk uten at det stilles 
krav til rensing fra dag én.

■ Utviklingslandene og miljø-
organisasjoner ser Verdensban-
kens innblanding i FN-forhand-
lingene som en trussel mot en 
rettferdig klimaavtale.

Åpent møte:

Står vi foran 
en ny EU-kamp?
Sted: Lillestrøm Kultursenter, Restaurant Henrik S.
Tid: Mandag 2. februar kl. 18.00

Arrangør: Akershus Nei til EU

Innledere og debattanter:

Nikolai Astrup, leder av Høyres EU-utvalg 
Heming Olaussen, leder i Nei til EU 
Ordstyrer: Torgny Hasås, journalist, LO Media

 Islands valg – konsekvens for Norge?

 Tjenestedirektivet og forbrukerdirektivet – kan vi reservere oss?

 Kan vi få til en offentlig utredning om EØS?

www.neitileu.no

RENT NOK: Statsminister Jens Stoltenberg (midten) sammen med fi nansminister Kristin Halvorsen og 
næringsminister Dag Terje Andersen på Huaneng kullkraftverk øst i Beijing. FOTO: BJØRN SIGURDSØN, SCANPIX

FINANS-
KRISE
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Barna i Den Jødiske Barnehagen i Oslo får ikke lov å leke ute 
fordi de voksne frykter terrorangrep. Barnehagestyrer Anne 
Stine Mazrachi er redd for at noe ubehagelig skal skje. – Under 
krigen i Gaza sa Hamas at jødiske institusjoner og jøder i hele 
verden er mål for deres hevn. Barnehagen er en del av den 
jødiske menigheten og synagogen. Dermed har vi funnet at det 
ikke er sikkert nok å slippe barna ut, sier Mazrachi til Dagen-
Magazinet. ©NTB

Jødiske barn får ikke leke ute

SYNAGOGEN: Terrormål

■■ Brukerne av poliklinikker for voksne i det psykiske 
helsevernet er mindre fornøyd med behandlingen i 2007 
enn de var i 2004, viser en landsomfattende undersø-
kelse. Mer enn 11.000 brukere svarte på spørsmål om 
erfaringer med behandler, ventetid og eksternt samar-
beid. Undersøkelsen avdekker også ulik kvalitet mellom 
helseregionene og helseforetakene. Best ut kommer 
helseregion Vest. ©NTB

PROGRAM: Hei-
lomvending på 
Island påverkar 
ikkje Senterpartiet 
sitt syn på EU. Dei 
vil satse på nord-
områda. 

SP
Av Helga Strand Vestbø (tekst) og 
Jon Lundell (foto)

For alle som måtte lure, så 
kunne partileiar Liv Signe Na-
varsete i går stadfeste at ho al-
dri har blitt helbreida av Snå-
samannen, og at EU-stand-
punktet til Senterpartiet 
framleis står ved lag. Då ho 
saman med leiaren for pro-
gramkomiteen Nils Aarsæther 
presenterte partiet sitt prin-

sipp- og handlingsprogram 
2009-2013, var ikkje snuopera-
sjonen til søsterpartiet på Is-
land i EU-spørsmålet eit aktu-
elt tema. 

– Det er heilt utenkjeleg at 
vi følgjer same sporet, så len-
ge eg er partileiar, seier Na-
varsete.

Spor i nord
Partileiaren og samferdsels-
ministeren var meir oppteken 
av jarnbanespor. 

I tillegg til fl eire dobbelt-
spor og kryssingsspor, og 
høgfartstog mellom Oslo, 
Bergen, Stavanger, Trond-
heim og Göteborg, innehelt 

programmet eit eige punkt 
om jarnbane mellom Narvik 
og Tromsø. I tillegg ynskjer 
er forslaget frå programko-
miteen å greie ut eit bilateralt 
samarbeid om jarnbaneut-
bygging mellom Kirkenes og 
Murmansk. 

Navarsete avviser at eit 
slikt prosjekt kan komme til å 
stå i vegen for ei satsing på ut-
betringa av det eksisterande 
jarnbanenettet i sør, og at det 
er teke med for å blidgjere vel-
jarar i nord. 

– Dette er ein moglegheits-
studie som er del av satsinga 
på nordområda. Framtida vil 
vise om det blir ein slik jarn-
bane, seier ho. 

Gründer mot krise
Programkomiteen seier sam-
røystes nei til å opne for olje-
verksemd i nord.

– Både nærings- og klima-
politiske argument har vegt 
tungt når programkomiteen 
einrøystes går imot å opne for 
oljeverksemd i Lofoten, Vest-
erålen og på Møre-blokkene, 
seier Nils Aarsæther. 

Navarsete trakk særleg 
fram ytterlegare tiltak for næ-
ringslivet, særleg med tilret-
telegging for gründerar og 
styrking av Innovasjon Norge 
som eit verkemiddel mot fi -
nanskrisa.

– Det må bli lettare å skape 
eigne bedrifter, seier ho. 

Eit av forslaga er å fjerne 
arbeidsgjevaravgifta fjerna i 
tre år for nyetablerte kunn-
skapsbedrifter, og samstun-
des gje skattelette til dei som 
investerer i slike bedrifter. 

Dissensane
I 15 av punkta vart det teke 
dissens i programkomiteen på 
elleve. Det gjaldt mellom anna 
forslaget om skattefrådrag for 
einslege, heildagsskule, 
sprøyterom og verneplikt. 
Åtte av elleve medlemmer 
gjekk imot ei lovfesting av rett 
til sjukeheimsplass til eldre 

som har eit medisinsk behov 
for det, medan komiteen var 
delt i synet på kontantstøtte. 
Fem av medlemmene går inn 
for å avvikle ordninga. Fleir-
talet i komiteen vil halde fram 
arbeidet for at fylkeskommu-
nane skal ha eigarskap til sju-
kehusa.
Navarsete ville ikkje seie om 
ho hadde teke dissens på no-
kre av punkta, men avslørte at 
spørsmålet om heildagsskole 
var eit av dei ho var i tvil om. 

– Eg har ikkje konkluderte 
sjølv på det dette, men eg vil 
gje valfridom, og ikkje diktere 
foreldra, seier ho. 

helga.strand.vestbo@klassekampen.no

Vil satse i nord
JARNBANE: Programmet til Sp for 2009-2013 innehelt eit eige punkt om jarnbane mellom Narvik og Tromsø. Partileiar Liv Signe Navarsete presenterte programmet i går.
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Sp sitt prinsipp- og 
handlingsprogram:
■ Sp la i går fram 120 sider med 
20 kapittel med 1188 konkrete 
tiltak for perioden 2009-2013.

■ Infrastruktur, nordområda, 
distriktsvenleg kompetanseut-
bygging og næringsutvikling er 
hovudsatsingsområda. 

Norge tar opp episoden med 
varselskuddene som ble avfyrt 
for å stoppe en bilkortesje 
med diplomater med Israels 
ambassadør i Norge, ved første 
anledning. – Saken vil bli tatt 
opp som en av fl ere saker i et 
møte mellom utenriksminister 
Jonas Gahr Støre og Israels nye 
ambassadør i Norge, Michael 
Eligal, om få dager, sier UDt til 
NTB. ©NTB

Tar opp varsel-
skudd med Israel

Jonas Gahr Støre

«Det er heilt utenkjeleg at vi følgjer 
same sporet, så lenge eg er partileiar»

SP-LEIAR LIV SIGNE NAVARSETE OM ISLANDS HEILOMVENDING I 
EU-SPØRSMÅLET 
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Sigfússon har helt siden krisa 
rammet tatt til orde for utred-
ning av et norsk-islandsk va-
lutasamarbeid som alternativ 
til suget etter euro og EU.

– Kan dette seriøst komme 
på dagsordenen når dere kom-
mer i regjering?

– Det håper vi. Det vil være 
naturlig å snakke om dette når 
vi med stor fest feirer partiets 
tiårsjubileum neste helg. De 
nordiske venstrepartienes le-
dere er invitert, og jeg håper 
selvsagt at Kristin (Halvorsen, 
red. anm.) kommer, sier Sig-
fússon til Klassekampen.

Risikabelt
Vi møter Venstrebevegelsen – 
De Grønnes leder i Alltinget 
før innspurten i regjeringsfor-
handlingene med sosialdemo-
kratene.

Enten han blir stats- eller fi -
nansminister, vil Venstrebeve-
gelsen få handa på rattet i den 
islandske valutapolitikken. 

Sigfússon og hans parti ad-
varte hele tida mot fi nanska-
rusellen og nyliberalismen, 
men snakket for døve ører. 
Ved valget i 2007 fi kk de hver 
sjuende stemme, det tilsva-
rer omtrent andelen av islen-
dinger som ikke lot seg rive 
med i låne- og kjøpefesten. 
Men nå er Sigfússon en mann 
som blir lyttet til, og partiet 
vokser fra dag til dag.

– Det er politisk sett risika-
belt å gå i regjering nå. En 
brattere økonomisk motbakke 
har Island aldri opplevd i mo-
derne tid, og det venter et 
knallhardt arbeid. Men det er 
vår plikt å gjøre det vi kan for 
å bringe befolkningen gjen-
nom krisa på best mulig måte.

Illusorisk euro-tro
I november i fjor sa Sigfússon 
til Klassekampen at store va-
lutalån er på kort sikt den 
eneste muligheten for å stabi-
lisere den islandske krona. 

– Det er oppstått en sterk og 
illusorisk tro på å innføre eu-
roen, selv om Island nå er like 
langt fra å tilfredsstille kriteri-
ene for euro som fattige EU-
land i Øst- Europa. Derfor me-

ner vi at mulighetene for et 
valutasamarbeid med Norden, 
og helst med Norge, må utre-
des grundig, sa Sigfússon til 
Klassekampen.

– Vi har selvsagt ikke noe 
imot å spørre folket om det bør 
sendes en EU-søknad. Men vi 
står fast på at EU ikke er sva-
ret på Islands problemer, sa 
han til Klassekampen i desem-
ber.

Han fortalte at de norske lå-
netilbudene har gitt Norge en 
høy stjerne på Island. 

– Norge har vist at dere, 
sammen med Færøyene, er 
våre klart beste naboer. Det 
bekrefter også en fersk under-
søkelse. Dette har styrket vårt 
partis arbeid for å prioritere 
nordiske løsninger, sa han.

Veteran
Sigfússon er som vanlig kledd 
i en enkel brun dress og med 
et uforstyrrelig oppsyn i det 
moderat skjeggete fjeset. 53-
åringen er en av de virkelige 

sliterne i islandsk politikk, 
med fartstid i Alltinget fra 
1983.

Han skulle ha sett det mes-
te, men aldri har han stått i 
begivenhetenes sentrum som 
nå. Allerede i dag eller i mor-
gen kan han bli statsråd i sam-
lingsregjering med 
sosialdemokratene.
Han ligger an til å få 
uriasposten som fi -
nansminister, men 
ikke nok med det: 
Skulle dagens me-
ningsmålinger bli nær 
vårens valgresultat, 
får Islands svar på SV 
statsministeren.

– Er du klar for det?
Han svarer det vanlige om 

meningsmålinger og valg, 
men ja, han er klar om sjansen 
byr seg. Og han mener at fi -
nansministerposten er en 
minst like krevende jobb i Is-
lands situasjon.

Stor avstand
Da vi møtte Sigfússon på hans 
kontor i desember, uttalte han 
seg bitende kritisk om sosial-
demokratenes medansvar for 

krisa, på grunn av deres man-
glende motstand mot nylibe-
ralismen. Nå skal de etter 
oppdrag fra presidenten dan-
ne regjering sammen.

– Kan det gå bra?
– Forhandlingene tyder på 

at det kan gå bra. Vi gjør 
framskritt og tonen er god. 
Dersom et slikt samarbeid 
kan fungere i en overgangs-
regjering, ser vi som et mål å 
få på plass en rødgrønn fl er-
tallsregjering etter norsk mo-
dell. Sosialdemokratene had-
de sin del av ansvaret, men 
hovedansvaret hadde Selv-
stendighetspartiet, som nå 
må vike makten etter nesten 
18 år. Det er historisk i seg 
selv. Det oppsto et veldig 
sterkt press på grunnplanet i 
sosialdemokratiet mot sam-
arbeidet med høyresida. Det 
var nesten bare partiledelsen 
som forsvarte det mot slut-
ten. Det gir et godt utgangs-
punkt.

Den avtroppende 
statsminister Geir 
Haarde foreslo 9. mai 
som dato for nyvalg. 
Venstrebevegelsen 
mener dette bør skje 
enda tidligere.

Nyvalg haster
– Det er avgjørende å 
få på plass en ny re-
gjering med mandat 

fra folket, derfor vil vi ha ny-
valg så snart som mulig. Men 
det trengs en viss tid for å or-
ganisere en skikkelig valg-
kamp, også av hensyn til nye 
deltakere i partipolitikken 
som kan springe ut av demon-
strasjonsbevegelsen. Det har 
vi all respekt for, og de må 
eventuelt få tid til å organise-
re seg og føre valgkamp. 
Dessuten er det mye red-
ningsarbeid som det haster å 

komme i gang med, som en 
overgangsregjering må ta fatt 
på.

– Som for eksempel?
– Det viktigste er å fi nne 

metoder for å berge krise-
rammede husholdninger 
gjennom tida som kommer 
uten at de må gå fra gård og 
grunn. Staten er i en økono-
misk situasjon som gir svært 
lite rom for direkte støtte-
ordninger, og vi har betingel-
sene i IMF-programmet å ta 
hensyn til. Vi jobber i for-
handlingene blant annet 
med forslag for å endre kon-
kurs- og låneordninger slik 
at det blir lettere for folk å 

komme gjennom en gjelds-
krise.
– Hva blir Venstrebevegelsens 
hovedsak i valgkampen som 
kommer?

– Det viktigste blir et pro-
gram for å berge den island-
ske velferdsstaten gjennom 
krisa. Vi mener dessuten krisa 
aktualiserer mer miljøvennli-
ge løsninger, og vil understre-
ke at Island må være en aktiv 
fredsnasjon. Det blir bein-
hardt og risikabelt å ta ansvar 
for økonomisk gjenreisning, 
men det er vår plikt å gjøre 
det beste vi kan, sier Sigfús-
son.

alf.skjeseth@klassekampen.no

Islands neste fi nansminister Steingrímur F. Sigfú

Vil ha valutasa

KLAR: Det er avgjørende å få på plass en ny regjering med mandat fra                  

Geir Haarde

FAKTA

Steingrímur F. 
Sigfússon:
■ Steingrímur F. Sigfússon (53) 
leder Venstrebevegelsen – de 
grønne, som er SVs islandske 
søsterparti.

■ Partiet feirer i februar tiårs-
jubileum, etter en omorganise-
ring på den islandske venstresi-
da. Sigfússon har ledet partiet 
siden 1999.

■ Venstrepartiet fi kk 14,3 
prosent ved valget i 2007, og 
ligger nå rundt 30 prosent på 
målingene.

■ Sigfússon har sittet i Alltin-
get siden 1983, og var minister 
for landbruk og samferdsel fra 
1988 til 1991. 

I REYKJAVIK
Alf Skjeseth

«Det er politisk 
sett risikabelt å 
gå i regjering nå»

STEINGRÍMUR F. SIGFÚSSON, 
VENSTREBEVEGELSEN – DE GRØNNE

REVANSJ: Steingrímur F. Sigfússon kan 
bli Islands fi nansminister i dag, og stats-
minister til våren. Han ønsker valuta-
samarbeid med Norge.

«Vi står fast på at 
EU ikke er svaret 
på Islands proble-
mer»

STEINGRÍMUR F. SIGFÚSSON, 
VENSTREBEVEGELSEN – DE GRØNNE
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sson med norsk-islandsk plan:

amarbeid

      folket, derfor vil vi ha nyvalg så snart som mulig, sier partileder Steingrímur F. Sigfússon.  FOTO: REUTERS/SCANPIX

Demonstrasjonene i Reykja-
vik vil fortsette til ledelsen i 
sentralbanken er skiftet ut, 
varsler protestbevegelsens le-
derskikkelse, Hördur Torfa-
son.

Det er varslet ny demon-
strasjon ved Alltinget lørdag 
ettermiddag. I så fall blir dette 
den 17. lørdagsdemonstrasjo-
nen på rad. Klimaks ble nådd 
med rundt 7000 deltakere sist 
uke, mens regjeringen var i 
ferd med å gå i oppløsning.

Demonstrantenes hoved-
krav ble innfridd da regjerin-
gen gikk av denne uka. Styret 
i kredittilsynet er også skiftet 
ut. Men fortsatt sitter den 
mektige og omstridte sentral-
banksjefen David Oddsson, 
og det vil ikke protestbeve-
gelsen godta.

– Roen vil ikke senke seg 
før ledelsen i sentralbanken 
blir avsatt. Dette er en klar 
beskjed, sier Torfason til Fret-
tabladid.

Vil fortsette å demonstrere

Islendingene fortsetter protes-
tene.

Jeg hadde aldri trodd at jeg på alvor skulle kjenne det 
i hjerterøttene når sjefen for grunnplanet i or-
densmakta holder appell. Men torsdag var Arne 
Johannessen god. Han har i det hele tatt vært det de 
siste dagene – mannen jeg vanligvis tenker på med et 
ønske om en Johannessen-fri dag i media. Han er over 
alt, bestandig, og det er bare svært sjelden mulig å 
skjelne hans rolle som fagforeningsmann og justispo-
litiker. Men nå om dagen er han fagforeningsleder. Og 
han gjør jobben sin forbanna bra.

Debattene mellom Johannessen og Dag Terje 
Andersen har vært rått parti. Du skal ikke ha hørt 
mer enn én stotrete setning fra arbeidsministeren 
før du skjønner at politiet har en god sak. Johannes-
sen har åpenbart rett når han kaller bruddet på 
arbeidsmiljøloven et diktat, og da hjelper det svært 
lite at ministeren åpner for forhandlinger i ettertid. 
Således heia jeg vilt på den entusiastiske forsam-
linga polititjenestefolk som hørte sin leder avslutte 

sånn: «Dette fi nn me 
oss faen ikkje i, asså!»

Og justisministeren,
hvor er han? Som 
sunket i jorda – 
mannen som nær sagt 
daglig, gjerne sammen 
med Johannessen, tar 
lysløypa mellom radio- 
og TV-studioene. 

Mystisk. For det gjelder ikke bare i disputten rundt 
politiets arbeidsforhold. Storberget ble også tildelt 
uriasposten å sy sammen et kompromiss mellom 
regjeringspartiene i spørsmålet om blasfemiparagra-
fen. Det endte som kjent med et diktat, der Ap og SV 
trodde de skulle komme unna med å gi den kristen-
konservative ledelsen i Sp utvida fullmakter. Sånn 
gikk det heldigvis ikke. Men det er åpenbart derfor 
Storberget skygger unna.

Jeg liker ikke å sitere fra en kaffeprat, men gjør et 
unntak. Da jeg var invitert til Søndagsavisa forrige 
helg, ble vi sittende på venterommet – jusprofessor 
Eivind Smith, undertegnede, og statssekretær Astrid 
Aas-Hansen. «Jeg kan virkelig ikke tro Ap og SV er 
for dette lovforslaget,» sa jeg, «og antar derfor at det 
er Senterpartiet som har vært pådriveren?» Statsse-

kretæren dro opp 
den ene munnviken, 
og svarte at «akkurat 
den tilnærmingen 
har jeg faktisk ikke 
hørt før».

Så var det altså 
akkurat slik det var – 
og ingen ting er så 
traurig som å bli 
sendt i krigen for en 
sak du ikke tror på.

Men er vi i ferd med å 
bli lurt trill rundt i 
kampen om klodens 
klima? «CO2-indus-
trien har for stor 

makt,» skriver Klassekampens vitenskapsjournalist 
Bjørn Vassnes – idet han siterer den engelske medi-
sinprofessoren James Lovelock. Jeg antar uttrykket 
«CO2-industrien» sikter til det titusentallige kobbelet 
av folk som etter hvert lever av å redde miljøet. Hvor 
mange er det, bare her i landet, som i dag har «miljø» 
som betalt arbeid?

Lovelocks tese er at arbeid med CO2-lagring er 
«bortkasta tid», og at «karbonhandel, med store 
offentlige subsidier, er akkurat hva fi nansverdenen 
og storindustrien vil ha». Han påstår at biosfæren, 
altså naturen sjøl, pumper ut 550 gigatonn CO2 årlig, 
mens menneskene slipper ut 30 gigatonn.

Hvor er det i så fall fornuftig å begynne?
Arild Rønsen

arild@puls.no

Arild Rønsen er skribent og redaktør i musikkavisa Puls. 
Han skriver i Klassekampen hver fredag.

Men hvor blei det av 
Knut Storberget?

Heia purken!

«Debattene mellom 
Johannessen og 
Dag Terje Ander-
sen har vært rått 
parti»

ARNE: Forbanna god fagforenings-
mann!

RØNSEN
PÅ FREDAG

Arild Rønsen
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Marit Kaldhol 
er poet og 
forfattar. Ho 
har omsett 
diktutdraga i 
artikkelen.

Gjennom Enriqueta Ochotas bøker går djupe andedrett. No    

Det fi nst blod 
Enriqueta 
Ochoa
Poesia reunida
Fondo de Cultura 
Economica (2008)

2. desember 2008 døde Enriqueta 
Ochoa, ho som alt som tiåring 
heime i Torreón, Coahuila, nord i 
Mexico, i løyndom sendte inn to 
dikt til ein konkurranse. Eitt i 
eige namn, det andre i namnet til 
søstera. Resten av levetida skulle 
ho hugse det forundra ansiktet til 
faren då han ein dag stod på 
kjøkkenet med avisa i handa og 
sa: «Sjå her, kor merkeleg livet er! 
På denne vesle staden fi nst det to 
jenter som heiter det same som 
døtrene våre, og begge har 
endatil Ochoa til etternamn! Og 
det underlegaste er at dei skriv 
og har vunne prisar for dikta 
sine.»

Kva dei første dikta handla om og 
kva form dei hadde, veit ingen i 
dag. Sidan ikkje nokon hadde lært 
den unge Enriqueta Ochoa kva 
poesi eigentleg var, tok ho til å sjå 
impulsen til å skrive som ei gåve. 
Men då ho som vaksen lærar 
publiserte dikt i det velkjende 
tidsskriftet til diktaren og fi loso-
fen Jesús Arellano, Fuensanta, 
kjende ho godt til tradisjonen til 
dei poetiske mystikarane, og 

hadde studert både Fray Luis de 
León, San Juan de la Cruz og 
Santa Teresa de Jesús. Som dei 
arbeidde ho ut ifrå dei fi re ele-
menta: vatn, jord, eld og luft.     

Etter kvart kom ho i kontakt 
med andre poetar, også dei 
kvinnelege samtidige, t.d. Rosario 
Castellanos og Dolores Castro, og 

dei brevveksla og kommenterte 
kvarandres poesi.

Bare 22 år gammal gav ho ut 
første boka si, «Las Urgencias de 
un Dios» (Behovet for ein Gud) 
(1950). Det fortetta lyriske uttryk-
ket som skulle bli eit kvalitets-
merke i denne forfattarskapen, 
det kosmiske perspektivet 
kombinert med konkrete kvarda-
gsrealitetar, viser seg tydeleg alt 
frå første boka. Det same gjer 
undringa og leitinga etter ånde-
lege dimensjonar ved tilværet.

Å gi ut bøker i det sterkt macho-
istiske meksikanske samfunnet 
på 50-talet, der kvinner, til liks 
med indianarar og homofi le, blei 
usynleggjorte, for ikkje å seie 
umyndiggjorde, som sosiale 
undergrupper, var ikkje nokon 
dans på berømmelsens søte roser. 

I poesien sin sette Ochoa 
kvinna i sentrum og skreiv om 
modning, mental og kroppsleg 
lausriving, fridom, kjærleik og 
tilhøve til barn og familien. Ikkje 
ulikt våre norske kvinnelege 
etterkrigsdiktarar, t.d. Halldis 
Moren Vesaas og Marie Takvam, 
skreiv ho uvant nærgåande og 
modig om desse ’uhøyrde’ 
tematikkane.
Som dei femna ho verda i dei 
personlege erfaringane. 

Diktinga hennar var heller 
ikkje utan atterklang av etter-
krigstidas og den meksikanske 
revolusjonens vonbrot og pessi-
misme, men likevel med sterkt 
blikk for livskreftene og framtida.  

Ochoa var ikkje aleine om å bli 
offer for el ninguneo – usynleggje-
ringa. Litteratur som blei skapt ut 
frå eit feminint perspektiv hadde 
ingen sjølvsagt posisjon i samti-
das politisk-kulturelle landskap. I 

ettertid kan ein slå fast at Enri-
queta Ochoa bidrog til framvok-
steren av eit nytt kvinnebilde. Ho 
var ein av berebjelkane i ein 
generasjon av kvinnelege poetar 
som representerer eit vasskilje i 
meksikansk poesi på denne tida. 
Ochoa sjølv skreiv aldri direkte 
politisk, men det låg likevel 

politisk kraft i å krevje å få skildre 
den meksikanske kvardagen frå 
ein ny synsvinkel: den kvinne-
lege, som i eit dikt frå 1952: 

FOR Å KOME UNNA ISVINDEN 
FRÅ DØDEN SOM ER PÅ VEG
(...)
Og kva nyttar det å hate, tvinge,
tvare seg ut
viss alt handlar om å leite,
også i elskhugsleiken, leite etter 
 kvarandre
medan vi pakkar oss inn for å 
 kome unna isvinden  
frå døden som er på veg.
Kamp for å vere til,
for å sjå vårt eige støv bli til meir 
 støv,  
(...)
Feberen fi nst i auga
som skjelv av det dei ser bakom 
 lyset.
Det fi nst blod i full galopp.
Gustenbleike steg hit og dit 
 gjennom forvirra gater,
jukeboksar, høgtalarar, 
 skingrande hyl i bilhorn ...  
(...)
Og den friske pusten frå ein kino
der Coca-Cola-fl askene rullar
og Milky Way-papiret
og den varme sanden i tett luft
og kjærleiken... kor?
og dei elskande... kor?
og du, kjærleik, vind, song... kor?      

Like før ho fylte femti, opplevde ho 
det ho sjølv kalla «eit ras av 
dødsfall»; faren døde brått, kort 
tid etter følgt av mora, noko som 
førte til at søstra tok livet av seg. 
Så døde broren av sjukdomar han 
pådrog seg gjennom alkoholisme 
– også ein følgje av dei ulykkelege 
omstenda.

I denne situasjonen skreiv 
Enriqueta Ochoa det lange diktet 
«Retorno de Electra» (Elektra 
kjem tilbake), publisert 1978 i 
diktboka med same namn. Her 
samla Ochoa nokre av dei beste 
dikta sine frå andre utgjevingar 
og ho er slik blitt den mest 
ettertrakta i forfattarskapen. 
Diktet «Retorno de Electra», 
skrive i augeblikk av oppsamla 
liding, vender seg direkte til 
søstera og til faren. «Dette diktet 
ville ikkje ut», forklarte forfatta-
ren, «det var blitt til smerte, knytt 
til ein knute.»

Intensiteten i språket når ho 
skildrar lidinga og det sitrande 
vonde mørket, kan minne om ei 
Gunvor Hofmo, vår norske 
«mørkets diktar». Tap og sorg 
opnar opp eit uendeleg kosmos 
over livet – og i orda. Som i desse 

linjene til den døde faren der ho 
klandrar seg sjølv for det ho ikkje 
gjorde, og samanliknar seg med 
Peter i Getsemane: «Eg er Peter si 
feige frykt /som sneik seg unna i 
mørket / då timen din var komen ./ 
Eg er hammaren som fall mot 
naglane dine; / lufta som ikkje 
kom til lunga i angst»

Som om ikkje dette var nok, blei 
ho sjølv råka av alvorleg sjukdom 
ikkje lenge etter. Uvissa om 
korvidt ho kom til å overleve, var 
bakgrunn for refl eksjonane i 
diktet «Avskjed» (1972): «Viss eg 
fer denne hausten, / legg meg 
under kveiten sitt vesle gull / der 
ute på landet, / så eg kan halde 
fram å synge under open him-
mel.(...) // Sjela mi var eit uvêr som 
braut laus, eit vidope skrik, / 
praktfull sæd / som gjorde ordet 

«Intensiteten i språket når ho 
skildrar lidinga og det sitran-
de vonde mørket, kan minne 
om ei Gunvor Hofmo»

Enriqueta Ochoa (1928-2008)
Meksikansk poet, født 2. desember 1928 i Torreón, Coahuila 
i Nord-Mexico. Frå ho var lita jente skreiv ho dikt på lappar 
som ho krølla saman og gøymde saman med egga i hønsehu-
set. Som tiåring vann ho ein diktkonkurranse, men våga aldri 
hente premien. 

Tidleg debut
Debuterte 22 år gammal med diktboka «Las Urgencias de 
un Dios» (1950). Kritikk frå lokalsamfunnet fordi ho m.a. 
skildra det å vere mor enda ho ikkje eingong hadde kjærast. 
Flytta til Mexico By 27 år gammal, levde resten av livet der. 
Gav ut «Las vírgenes terrestres» (1970).

GOD BOK

Kvar fredag presenterer 
norske forfattarar og 
litteraturvitarar ein 
utvald forfattar
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pustar dei vidare utan opphavskvinna si, skriv Marit Kaldhol.

i full galopp
universitet og skolar, heldt 
skriveverkstader og forfattarkurs, 
arbeidde som avisskribent og 
kulturformidlar. Studentane fortel 
gjerne om den behagelege og 
alltid velkledde dama som 
engasjert og med respekt hjelpte 
dei å lytte fram sine eigne stem-
mer.

Forfattarskapen er representert 
i ei rad antologiar og er omsett til 
fransk, engelsk, japansk og tysk – 
men enno ikkje til norsk. Måtte 
nokon føle seg kalla!

Då Enriqueta Ochoa døde 
hadde ho fullført «Diccionario de 
imágenes en la poesía mexicana 
del siglo XX» (Oversikt over 
poetiske bilde i det 20. hundreår-
ets meksikanske poesi), som ho 
arbeidde med dei siste 15 åra. 
Dottera, Marianne Toussaint, sjølv 
poet, forsikrar at boka vil bli utgitt 
posthumt.

I Enriqueta Ochoa har Mexico 
og Coahuila ein diktar å vere 
stolte av, trass i at skuggen frå 
mannlege diktarkollegaer, slike 
som var langt ivrigare til å 
promotere seg sjølve og kvaran-
dre, enno skjuler forfattarskapar 
som denne. 

Enriqueta Ochoa var aldri oppte-
ken av å reise nokon bauta over 
eige liv og verk. I tråd med 
forfattarens audmjuke ønske er 
oska hennar sett ned ved foten av 
eit jacaranda-tre i Mexico By, «dit 
ho sjølv kom som eit einsamt, 
ungt tre og slo rot». Til våren skal 
treet kle seg i blå blomsterskrud. 
Det blå skal drysse frå nakne 
kvistar og legge seg som eit teppe 
rundt stamma. Sidan er det det 
grøne lauvet sin tur å pryde treet, 
før det gulnar til hausten og 
greinene må gi slepp på det òg. 
Syklusen held fram. 

HAUSTDROPAR 
II
Fredeleg
i sommarskuggen
slår stilla opp den smålåtne veven
 sin.
I går låg sanden strypt i elveleiet, 
i dag hyser det vellukt av 
 morgongry.

IV
Grytidleg fl ør dagane
i stille vatn.
På botnen
samlar ei nedsnødd mark det 
 rolege lyset 
i små haugar av minne.
(1975)

Marit Kaldhol

fruktsommeleg med ekko frå 
Gud,/ og ikkje vil eg gå nattevakt, 
skjelvande av kulde, / omkring 
den framtidige heimen min / 
medan snøfnugga legg seg / 
miskunnsamt / over føtene mine. 
// Eg ønskar (...) / at jorda må 
sveipe meg i heite laken / viss eg 
fer denne hausten.»

I mange av dikta har Ochoa eit 
dobbelt perspektiv: det konkrete 
notidige, og det som fi nst bortafor 
tida. Tekstane har dessutan ofte 
form av bøn, forbanning, brev, 
samtale – eller dialogen bryt fram 
undervegs. Det poetiske eg-et og 
adressaten er gjerne eksplisitt til 
stades. Dikta er både i dobbel og 
tredobbel forstand kommunika-
sjon; med adressaten i diktet, med 
lesaren og med andre tekstar eller 
uttrykk. 

Rytmen og musikaliteten 
framstår som organisk innvove i 
den ochoanske poesien, om dei 
ikkje rett og slett er sjølve 
renningen i tekstveven. Den 
samla forfattarskapen, om lag ti 
bøker, viser fram ein imponeran-
de vidfemnande kombinasjon av 
eit mangfaldig, bilderikt språk og 
tallause kulturelle og intertekstu-
elle referansar – frå Milky Way-
papiret via greske mytar og alle 
verdsreligionane til nyare fi losofi
– alt sikta og sett gjennom 
diktarauga til ei moderne 
meksikansk kvinne av kjøt og 
blod.

Sjølv sa ho om poesien sin at 
han er «oppdaginga av det 
uvanlege i det kvardagslege. (...) 
Det er dei daglege vanane som 
best samlar i seg symbola, 
magien, bilda og frigjer dei 

konkrete orda. Poesien er hardt 
arbeid og det er lett å fortape seg i 
han, rote seg bort i kunstige små 
fl ammar. Eg vil forbi dette.» 

Det går djupe andedrett – og 
«blod i full galopp» – gjennom 
denne forfattarskapen som no 
pustar vidare utan opphavskvin-
na si. 

Mot slutten av livet opplevde ho ei 
anerkjenning som ho sjølv nærast 
hadde unngått: ho var ikkje 
interessert i å konkurrere om å 
vere i rampelyset. Tvert om frykta 
ho det miljøet som kannibalsk og 
farleg. Men i samband med 80-
årsdagen sin blei ho heidra med 
Medalla de Oro Bellas Artes både 
for forfattarskapen og for å hjelpe 
fram nye generasjonar av poetar. 
Gjennom ei årrekkje kombinerte 
ho diktinga med undervisning på 

Retorno de Electra (1978)
Opplevde eit «ras av dødsfall» då fi re nære fami-
liemedlemmer døde på 1970-talet. Erfaringane 
resulterte i utgjevinga av «Retorno de Electra» 
(1978). Diktsamlinga er blitt ståande som forfatta-
rens hovudverk. 

Produktiv til det siste 
Mottok Medalla de Oro Bellas Artes i 2008 for innsatsen 
som poet, avisskribent og for å ha undervist yngre genera-
sjonar meksikanske forfattarar. Døde 2. desember 2008 et-
ter å ha fullført ein samanliknande studie av femten lyriske 
forfattarskapar, som vil bli utgitt posthumt.  

FRODIG GRAV: 
I tråd med 
forfattarens 
audmjuke ønske 
er oska hennar 
sett ned ved 
foten av eit jaca-
randa-tre i Me-
xico By, «dit ho 
sjølv kom som 
eit einsamt, 
ungt tre og slo 
rot», skriv Marit 
Kaldhol.  
 FOTO: WIKIPEDIA 

COMMONS
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Medlemmer av de store 
fagforbundene la i går 
ned arbeidet i protest mot 
president Nicolas Sarkozys 
håndtering 
av den 
økonomiske 
krisen. Hun-
dretusenvis 
av fagorgani-
serte tok til 
gatene i 200 
franske byer og tettsteder, 
med krav om økt sikkerhet 
for arbeidsplassene og styr-
king av de sosiale støtte-
ordningene. Fagbevegelsen 
anklager Sarkozys regjering 
for å glemme arbeiderne i 
fi nanskrisen.  ©NTB

Streikekaos i 
Frankrike

Irakiske myndigheter vil 
ikke fornye lisensen til 
det omstridte amerikan-
ske sikkerhetsselskapet 

Blackwater, 
som dermed 
ikke får ope-
rere i landet 
lenger. 
– Kontrakten 
er utløpt og 
vil ikke bli 

fornyet, sier en talsmann 
for det irakiske innenriksde-
partementet. Fem tidligere 
sikkerhetsvakter fra Black-
water er stilt for rettet i 
Washington, tiltalt for å ha 
drept 17 sivile irakere og 
såret 20 andre i 2007.  ©NTB

Slutt for Black-
water i Irak
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En brann har ødelagt mer enn en tredel av de provisoriske 
bygningene i leiren Patras i Hellas, der 1300 afghanske 
fl yktninger har slått seg ned i mangel på skikkelige mottaks-
plasser. Leger uten grenser melder at også deres kontor for 
medisinsk og psykologisk hjelp er ødelagt. Eline Lønnå

DAGENS TALL:

1/3

Han har sittet i fengsel i snart 33 år, dømt for drapene på to 
FBI-agenter i 1975. Men Leonard Peltier regnes av mange, 
som Amnesty International, som politisk fange, fengslet for 
sitt engasjement for urbefolkningen i USA. Peltier tilhører 
både Anishinabe- og Dakota/Lakota-nasjonene. I forrige uke 
ble det meldt om at Peltier ble mishandlet av medfanger i sitt 
nye fengsel, oppmuntret av vaktene, trolig for å diskreditere 
ham før ny benådningssøknad skal behandles. Eline Lønnå

DAGENS NAVN:

Leonard Peltier

MOTSTAND: Et 
halvt århundre 
med urfolks kamp 
i Amazonas blir 
hyllet på Verdens 
sosiale forum.

I BRASIL

Yohan Shanmugaratnam 
(tekst og foto)

Det pissregner i Belém. Skoe-
ne er fulle av lunka troperegn 
og veskereima gnager seg len-
ger og lenger inn i skulderen. 
Men føttene fortsetter å beve-
ge seg.

Titusener av andres føtter 
gjør det samme. Åpningsmar-
sjen på årets Verdens sosiale 
forum, som i år er lagt til Ama-
zonasbyen Belém nord i Bra-
sil, er som de pleier å være. 
Bråkete. Gjøglete. Tilsynela-
tende endeløse.

En gjeng med brasilianske 
fagforeningsfolk roper slag-
ord, danser og vifter med fl ag-
gene sine. Tilreisende ung-
dom fra utlandet tilber regnet. 
En annen verden er kanskje 
mulig, men den blir åpenbart 
ikke uten batikk og dread-
locks.

Noe er likevel nytt. En mes-
sende summing bryter gjen-
nom sirkuset. Representan-
ter for ulike urfolk fra Ama-
zonas, med armene lenket 
sammen, går sakte i takt 
mens de syn-
ger lavmælt.

Fagfore-
ningsaktiviste-
ne stanser opp 
og går til side 
for å slippe ur-
folkene fram. I 
et øyeblikk 
holder de tillitsvalgte kjeft, 
før de hever knyttnevene og 
fyrer av en klappsalve idet ur-
folkrepresentantene marsje-
rer forbi.

Kannibalforretning
De har kommet i tusentall, og 
er kampklare. Verdens sosiale 
forum i år har viet mye plass 
til urbefolkningenes kamp. 
Her marsjerer mapucheindia-
nere fra Chile og aymaraer fra 
Bolivia med urfolk fra Amazo-
nas.

Det er nesten umulig å fat-
te. Amazonasjungelen, ver-
dens største regnskog, dekker 
nesten seks millioner kvadrat-
kilometer – eller 19 ganger 
Norges utstrekning. Det bor 
over 400 urfolkgrupper i sko-
gen, som også skjuler mellom 
50 og 80 prosent av klodens 
plante- og dyrearter.

Enn så lenge, vel å merke. 

Nærmere en sjettedel av sko-
gen er allerede hogd ned. Når 
det gjelder menneskene, kan 
man si at europeerne som in-
vaderte Amazonas og deres 
etterkommere ikke har skilt 
mye mellom folk, dyr og trær. 
Det anslås at mellom fi re og 
seks millioner mennesker 
bodde i skogen da europeerne 
kom. Besøket kostet 90 pro-
sent av den opprinnelige ur-
befolkningen livet.

Gevinsten for de hvite var 
blant annet råvarer, inkludert 
rågummi (kautsjuk), arealer 
til kvegdrift og ikke minst 
tømmer. Latin-Amerikas kro-
nikør, Eduardo Galeano, be-
skriver situasjonen innen 
slutten av 1800-tallet slik i «Il-
dens erindring»: «Amazona-
sjungelen, en merkelig jungel 
som virket som den var forbe-
holdt for aper, indianere og 
vanvittige, er nå jaktterreng 
for United States Rubber 
Company, Amazon Rubber 
Company og andre fjerne sel-
skaper som suger melk fra 
den.»

Det hele ble en «kannibal-
forretning», ifølge Galeano. 
«Menneskeeterne kalte india-

nerne slaveje-
gerne som far-
tet rundt langs 
elvene på jakt 
etter arbeids-
kraft. Av tettbe-
folkede lands-
byer har de bare 
latt restene 

være igjen,» skriver han.
«Menneskeeterne ekspe-

derte indianerne, bastet og 
bundet, til kautsjukselskape-
ne. De fraktet dem i lasterom-
mene på båtene sammen med 
de andre varene, med tilhø-
rende faktura påført salgs-
kommisjon og frakttillegg.»

Nye forbannelser
De siste årene har urfolkene i 
brasiliansk Amazonas stått 
overfor nye trusler, forklarer 
Torkjell Leira i Regnskogfon-
det. Han påpeker at Brasil 
blant annet «satser knall-
hardt» på å bli verdens leden-
de produsent og eksportør av 
biodrivstoff.

– Landet produserer allere-
de store mengder etanol lagd 
av sukkerrør, og biodiesel fra 
soya er et stort, nytt satsings-
område. Begge disse industri-
ene er blant truslene som ur-

folk i Brasil møter, sier Leira 
til Klassekampen.

Det er først og fremst en 
kamp om jord: Nysatsing kre-
ver utvidelse av dyrkede om-
råder, og dette kan utfordre 
urfolks tradisjonelle leveom-
råder.

– For det andre er både suk-
kerrør- og soyaplantasjene 
monokulturer som dyrkes på 
enorme plantasjer med store 
utslipp og avrenning. Foru-
rensing av elver som renner 
inn i urfolksterritorier er et 
problem, sier Leira.

Han påpeker at avskogin-

gen i Amazonas både er av-
hengig av råvareprisene, spe-
sielt storfekjøtt og soya, og 
statens tiltak for å bevare 
regnskogen.

– Historisk har råvareprise-
ne og avskogingen gått helt 
parallelt. Høye priser betydde 
høy avskoging, sier Leira. Til-
takene mot avskogingen har 
imidlertid blitt styrket gjen-
nom økt overvåking, strenge-
re håndhevelse av miljølov-
givningen samt økt vern. Av-
skogingen er nå redusert med 
60 prosent.

Urfolk er 

VERDENS SOSIALE 
FORUM 2009

FAKTA

VSF 2009:
■ Verdens sosiale forum (VSF) 
2009 foregår fra 27. januar til 1. 
februar i Belém, nord i Brasil.

■ VSF er en møtearena for gras-
rotaktivister fra hele verden. 
Finans- og klimakrisa, samt 
urfolks rettigheter er viktige 
tema i år.

■ Over 100.000 mennesker fra 
150 land deltar. Programmet 
inneholder over 2400 møter, 
konferanser, foredrag, semina-
rer og kulturelle begivenheter.

«Menneskeeterne 
kalte indianerne 
slavejegerne»

EDUARDO GALEANO, «ILDENS 
OPPRINNELSE»
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Men hvorfor har Verdens 
sosiale forum, som startet som 
en respons på nyliberalismen, 
valgt å sette Amazonas i fo-
kus?

Regnskogens folk har 
også fått merke nyliberalis-
mens innmarsj på kroppen. 
I 1964 kom en av mange 
USA-støttede latinameri-
kanske generaler, Humberto 
Castello Branco, til makten 
i Brasil gjennom et kupp. 
Den moderate reformatoren 
João Goularts program for å 
hjelpe de fattige ble sma-
dret, først gjennom kuppet 
og seinere av militærjunta-
ens geværkolber. Til gjen-
gjeld fi kk generalene åpnet 
det vidstrakte landet på 
vidt gap for utenlandsk ka-
pital.

Fagforeningsledere ble tor-
turert, og bønder ble satt opp 
mot urfolk. Det plaget ikke 
Vesten, ei heller den nå avdø-
de amerikanske nobelprisvin-
neren Milton Friedman – nyli-
beralistenes mulla Omar – da 
han besøkte Brasil i 1973: 
Friedman lot seg ikke affi sere 
av juntaens voldelige ekses-
ser, og karakteriserte deres 
økonomiske eksperiment som 
«et mirakel».

Mirakel? La oss spørre Ga-
leano igjen. «[Kvegselskape-
ne] bruker de fi llete bøndene 
som elvene og elendigheten 
bringer dem fra nordøst: bøn-
dene dreper indianerne, og de 
blir drept: de raner indianer-

nes jord, og de blir ranet. De 
blir fortrengt av kyrne som de 
aldri får smake kjøttet av,» 
skriver han.

Forfatteren beskriver hvor-
dan kvegselskapene fi kk skat-
tefritak fra generalene, som 
ga dem «kreditt og rett til å 
drepe». «Siden den gangen 
begynner ethvert forretnings-
foretak i Amazonas med en 
indianermassakre. I et luft-
kondisjonert kontor i São Pao-
lo, New York eller hvor det 
måtte være, signerer en funk-
sjonær i et selskap en sjekk 
og gir ordre om utryddelse. 
Arbeidet starter med å rense 
jungelen for indianere og an-
dre villdyr.»

Avgjørende for klima
Arrangørene av Verdens sosi-
ale forum har understreket 
gjentatte ganger at Amazonas 
ikke bare er en arena for årets 
forum, men også en aktør i de 
store spørsmålene som nå dis-
kuteres her. Også med hensyn 
til klimakrisa.

– På globalt nivå regner 
man at avskoging bidrar til 20 
prosent av alle utslipp av kli-
magasser, sier Torkjell Leira i 
Regnskogfondet.

– Det vil si at avskoging bi-
drar nesten dobbelt så mye 
som alle utslipp fra alle ver-
dens biler, skip og fl y til 
sammen. I store skogland 
som Indonesia, Kongo og 
Brasil er andelen enda stør-
re.

Ifølge Leira regner brasili-
anske myndigheter selv med 
at rundt 75 prosent av deres 
utslipp av klimagasser skriver 
seg fra avskoging.

– Derfor må man gjøre noe 
med dette problemet nå. Inn-
sats mot avskoging er de ras-
keste og billigste tiltakene 
mot klimaendringer som fi n-
nes, sier han.

Alt henger sammen
Ungdomsleiren på Verdens 
sosiale forum, på området til 
et av universitetene i Belém, 
er dekket med telt, gitarer og 
trommer. På en åpen slette 
spiller et brasiliansk nu me-
tal-band for harde livet, i 
kappløp med de tunge, mørke 
skyene og regnskuret som 
alle vet kommer hvert øye-
blikk.

Idet man forventer at dette 
kanskje ikke er musikksma-
ken til tupi- og arawaktalende 
urfolk som vandrer rundt på 
området, springer fl ere av de-
res ungdommer fram mot sce-
nen.

Før konserten mottok ur-
folksrepresentantene sine 
afrikanske kamerater i en 
mottakelse som skulle symbo-
lisere overgangen fra forrige 
gang en sentralisert utgave av 
Verdens sosiale forum ble av-
holdt i Nairobi, Kenya.

Som de sier: Alt henger 
sammen med alt. Men sjelden 
som her i Belém i disse dager.

yohan@klassekampen.no
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HYLLER: Brasilianske fagforeningsfolk hyller urfolkene.

ARM I ARM: De ulike urfolksgruppene marsjerer arm i arm i Beléms 
gater. Årets forum vier mye plass til urfolkenes kamp i Amazonas.

SKRIDER FRAM: Unge urfolkrepresentanter marsjerer i Belém. 

klare til kamp



KLASSEKAMPENUTENRIKS14 Fredag 30. januar 2009

Da Israels krig mot Gaza 
pågikk som verst, satt jeg i 
Kairo og skulle skrive om 
begivenhetene noen kilome-
ter unna. Jeg fulgte alle 
nyhetskanalene, både 
arabiske og engelskspråk-
lige, blant andre BBC.

BBC er en nyhetskanal 
som jeg alltid har sett på som 
en seriøs kanal og ofte en 
god kilde til etterrettelig 
informasjon, nesten uavhen-
gig av hvilke syn og redak-
sjonell linje en som journa-
list følger.

I en verden som har vokst 
sammen til en stor landsby 
der nyheter formidles raskt, 
er vi som samfunnsborgere 
avhengige av at vi får et 
informasjonsbilde som er 
godt bearbeidet og som øker 
forståelsen av virkeligheten.

Mediene kan ikke 
formidle hele virkeligheten, 
og det vil alltid foregå en 
bevisst utvelgelse av 
informasjon. Slik er det også 
for oss skrivende journalis-
ter. Vi skriver en sak og vil så 
gjerne fortsette å skrive til vi 
har formidlet alt vi ønsker, 
men verden er nå slik at vi 
har en mal. Og en lang sak 
må kuttes til beinmargen og 
mange «darlings» i saken 
må ofres for deskens kniver.

Slik må det også være for 
fjernsynet. Hva er så 
problemet? Jo, journalister 
jobber i forhold til en 
redaksjonell linje som de 
identifi serer seg med, eller i 
det minste jobber innenfor.

Om Klassekampen skulle 
ha en avis laget og utgitt i 
Sør-Norge og en i Nord-
Norge, så vil avisens innhold 
kunne variere, men den 
redaksjonelle linjen vil være 
noenlunde den samme.

Tilbake til meg og vekslin-
gen mellom tv-kanalene 

mens bombene falt. 
Jeg ble slått av hvor 

forskjellig nyhetsdeknin-
gen var på BBC World og 
BBC Arabic. Innimellom 
var forskjellen så slående at 
det var vanskelig å tro at 
begge var BBC.

Mens BBC World holdt 
lav profi l på selve nyhets-
sendingene og den løpende 
oppdateringen av krigen, 
der krigen var noen 
minutters innslag, etter-
fulgt av andre nyheter, var 
BBC Arabics dekning av 
Gaza en kontinuerlig 
oppdatering, med fortlø-
pende breaking news 
bulletiner og bruk av et 
bredt kildenettverk i og 
utenfor Gaza.

BBC World inntok en 
ganske så ulik redaksjonell 
linje i forhold til krigen i 
Gaza enn deres BBC 
Arabic. På BBC World var 
det først og fremst det 
israelske synet som ble 
fremmet. Israelske kilder 
ble intervjuet i langt større 
grad, og bildene som ble 
vist fra Gaza var av en helt 
annen karakter enn den 
arabiske BBC-kanalen 
viste. De var langt mildere.

Og aller viktigst, britiske 
korrespondenter sto ved 
grensen mellom Gaza og 
Israel og pekte for seerne 
inn mot stedene der 
bombene haglet. De hadde 
ikke journalister inne i 
Gaza, og kunne ikke gi et 
nærmere bilde. Samtidig 
hadde BBC Arabic sine 
journalister inne i Gaza by, 
med fortløpende bilder av 
bombingen, de var på 
Shifa-sykehuset, og de 
intervjuet et større spenn 
av kilder enn den søsterka-
nalen.

Hvorfor unnlot BBC 
World å bruke sine arabisk-
talende journalister inne i 
Gaza i deres nyhetssendin-
ger? Med hvilken rett kan 
en så stor og tradisjonsrik 
nyhetsformidler «lure» sine 
lesere og være så dobbelt-
moralsk? De 1400 drepte og 
5500 sårede hadde en rett 
til å en rettferdig framstil-
ling av deres virkelighet. 
Det fi kk de ikke av BBC.

amal.wahab@klassekampen.no

BBC er ikke lenger hva det engang var.

2 x BBC?

UTE: BBC World rapporterte ikke direkte fra Gaza. Det gjorde 
BBC Arabic.  FOTO: REUTERS/SCANPIX

REKORDLAVT: Den 
globale økono-
miske veksten vil 
bare være på 0,5 
prosent, mener 
Det internasjo-
nale pengefondet 
(IMF).

Av Amal A. Wahab

IMF måtte nedjustere den 
forventede veksten med 1,7 
prosent, Den økonomiske 
veksten forventes å bli på 
bare 0,5 prosent, den laveste 
siden den andre verdenskri-
gen, skriver IMF i organisa-
sjonens siste rapport om den 
globale fi nansstabiliteten. 
Med fi nansmarkedet under 
sterkt press og med verdens-
økonomien på vei mot nye 
bunnrekorder, er det fare for 
at både den globale handelen 
og produksjonen vil kunne 
falle sammen.

Må rydde opp
IMFs sjeføkonom Olivier 
Blanchard uttaler til IMFs 
Survey Magazine at organisa-
sjonen nå «forventer at den 
globale økonomien kan stan-
se opp».

De massive tiltakene som 
regjeringer rundt om i verden 
har satt i gang for å redde 
økonomien i de respektive 
land har ikke hatt de ønskede 
effektene, ifølge IMF. Fi-
nanskrisa er fortsatt akutt og 
drar realøkonomien med seg 
ned. Verden er nå inne i en 
global økonomisk nedgangs-
tid.

Da fi nanskrisa først begyn-
te å vise seg i 2007, snakket 
ledende økonomer om at kri-
sa ikke nødvendigvis ville 
føre til økonomiske ned-
gangstider, med en påvirk-
ning av internasjonal produk-

sjon og handel – det som kal-
les realøkonomi.

I dag er det ingen som tvi-
ler på at vi er inne i en økono-
misk krise, som det vil ta lang 
tid å komme ut av.

– En mer besluttsom global 
handlingsplan både fra politi-
kere og av markedsaktører 
for å få orden på kredittsyste-
met er nødvendig, skriver 
Update.

Handelen minsker
Den globale produksjonen og 
handelen begynte å falle kraf-
tig mot slutten av 2008, og er 
forventet å fortsette å falle i 
2009 ettersom statstiltakene 
rundt ikke har klart å gjen-
bygge tilliten i markedet.

Aksjeverdier faller fortsatt 
kraftig, og økonomien er blitt 
dårligere, noe som i siste 
hånd har påvirket hushold-
ningene og redusert etter-
spørselen.

Blanchard understreker at 
det er to handlingstiltak som 
er helt nødvendige om ver-
den skal klare å komme ut av 
den økonomiske krisa. For 
det første, strengere politiske 
tiltak for å bedre fi nanssekto-
ren; for det andre, makroøko-
nomiske tiltak for å stimulere 
etterspørselen. IMF har gitt 
47 milliarder dollar i støtte til 
land som er påvirket av krisa.

IMF tror økonomien i 2010 
vil ha en vekst på tre prosent, 
men er forsiktig med å kom-
me med prognoser, etter å ha 
måttet justere prognosene for 
2009.

amal.wahab@klassekampen.no

MOT: I november i fjor protes-
terte tyrkere mot myndighete-
nes samtaler med IMF om lån 
for å imøtekomme fi nanskrisa. 
 FOTO: REUTERS/SCANPIX

Krever global 
handlingsplan

Ingen land eller regioner ser 
ut til å unnslippe IMFs dystre 
prognoser for den økonomis-
ke utviklingen i 2009. 

IMF har måttet justere sine 
prognoser for den økonomis-
ke utviklingen i år. I fjor var 
prognosene at verdensøkono-
mien ville ha en oppgang på 
2,2 prosent. Denne er nå ned-
justert med 1,7 prosent, slik at 
den forventede veksten bare 

blir på 0,5 prosent.
IMF har måttet jus-

tere alle sine prognose-
tall for økonomien i de 
forskjellige landene. 

I USA forventer IMF 
at veksten blir 0,9 pro-
sent lavere enn tidlige-
re antatt. EU kommer 
dårligere ut, og veksten 
blir hele 1,5 prosent la-
vere enn først antatt.

I Russland blir veksten 4,2 
prosent lavere enn 
antatt, mens det i 
Kina er snakk om en 
differanse på 1,8 pro-
sent.

Nylig industriali-
serte land i Asia for-
ventes å få 6 prosent 
lavere økning i øko-
nomien enn forven-
tet.

Dystre prognoser 

FAKTA:

Økonomisk krise:
■ Finanskrisa startet i 2007 
med et boligkrakk i USA, men 
spredte seg raskt videre i store 
deler av verden.

■ Mot slutten av 2008 var den 
reelle økonomien, handel og 
produksjon, på vei nedover, 
og nedgangen forventes å 
fortsette i 2009.

■ Handelen og produksjonen 
er sterkt påvirket av fi nanskri-
sa, og en økonomisk nedgangs-
tid er nå et faktum.

■ Prognosene for 2010 viser en 
forbedring, og økonomien for-
ventes å vokse med 3 prosent 
grunnet økt kjøpekraft. 

KOMMENTAR
Amal Wahab

Dominique 
Strauss-Kahn

FINANS-
KRISE
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VALG: Ekstrem-
høyre går fram på 
meningsmålin-
gene, og offi serer 
krever hardere 
slag mot Gaza før 
valget i Israel 10. 
februar.

ISRAEL
Av Peter M. Johansen

Israelske kampfl y bombet 
natt til torsdag i tunnelområ-
det i Rafah sør i Gaza. Bombe-
angrepet var andre natt på rad 
og kom timer etter at Al-Aqsa 
martyrbrigadene, en gruppe 
som springer ut fra det seku-
lære Fatah, skjøt en Qassam-
rakett mot Negev-ørkenen.

Hamas sto heller ikke bak 
veibomben som tirsdag drept 
en israelske soldat og såret tre 
andre på patrulje ved kibbut-
zen Kissufi m. Det blir tilskre-
vet Tawhid-wa-Jihad (Unita-
risk og hellig krig) som blir 
omtalt i samlebetegnelsen 
Global Jihad. 

Tawhid-wa-Jihad er knyttet 
til Dogmush-klanen på Gazas-
tripen som er på kant med Ha-
mas. Likevel legger israelske 

myndigheter ansvaret på Ha-
mas.

Ytterligere til høyre
Veibomben og rakettene er 
skudd for baugen for regjerin-
gen, statsministerkandidat 
Tzipi Livni fra Kadima og for-
svarsminister Ehud Barak, le-
der av Arbeiderpartiet (Ap). 
Ekstremhøyre insisterer at 
bakkeangrepet i Gaza ble av-
sluttet for tidlig, og de får støt-
te fra offi sershold som dermed 
retter skytset mot forsvarssje-
fen Gabi Ashkenazi.

Mindre enn to uker 
før valget 10. februar 
viser det siste me-
ningsmålingen til 
Ha’aretz-Dialog tors-
dag at det høyreek-
stremistiske Yisrael 
Beiteinu (YB), ledet 
av Avigdor Lieber-
man, har godt forbi 
Arbeiderpartiet på 
meningsmålingen: 15 
mot 14 mandater i Knesset.

Leder fortsatt
Likud leder fortsatt med 28 
mandater (32 på Channel 2-
målingen onsdag). Kadima 
har kuttet Likuds forsprang 
til tre mandat, men blokken 
som Likud kan samle dersom 
deres leder Binyamin Netany-
ahu får i oppdrag å danne re-
gjering, har vokst til 65 plas-
ser i Knesset som har 120 re-
presentanter.

22 prosent har ennå ikke 
bestemt seg, og det er stor be-

vegelse mellom Kadima og 
Arbeiderpartiet og Kadima og 
Likud blant velgerne.

Livni på defensiven
Tendensen er at ekstremhøy-
re styrker seg, ikke bare YB, 
men også Nasjonalunionen og 
HaBayit HaYehudi (Jødisk 
hjem), som ligger an til å få sju 
Knesset-plasser til sammen. 
Det ultraortodokse sefardiske 
Shas får bare ti plasser.

– Stemningen i landet pas-
ser Netanyahus «linje», sier 
Asher Arian ved det uavhen-

gige Israel Democra-
cy Institute i Jerusa-
lem til New York Ti-
mes. Slagordet til 
«Bibi» er «Sterk på 
sikkerhet, sterk på 
økonomi».

Livni forsøker å an-
gripe Netanyahu på 
forholdet til USA:

–Dersom Netanya-
hu blir statsminister, 

vil vi miste vår mulighet til å 
rekruttere USA mot Iran, Hiz-
bullah og Hamas, sier hun til 
Ha’aretz.

Livni har kommet «litt vas-
sen» ut av krigen, ifølge Gadi 
Wolfsfeld, professor i statsvi-
tenskap ved Det hebraiske 
universitetet i Jerusalem, og 
får ingen drahjelp av statsmi-
nister Ehud Olmert som er ute 
etter å bedre sitt eget etter-
mæle. Han tok selv all æren 
for å ha sikret at USA stemte 
avholdende til FN-resolusjo-
nen 8. januar.

Livni angriper Netanyahu 
for heller å ville fokusere på 
den palestinske økonomien 
framfor forhandlinger. Det 
kan bringe Israel i konfl ikt 
med USA, advarer hun.

Avigdor Lieberman
Det slående er framgangen til 
Lieberman som fi nner en alli-
ert i den sterke Likud-fraksjo-
nen til Moshe Feiglin. YB er 
forbi Ap på fem av seks målin-
ger de siste ukene med 15-16 
mandat.

Lieberman ble kastet ut av 
regjeringen til Ariel Sharon 
fordi han motsatte seg å tøm-
me Gazastripen for bosettin-
ger. Han forlot den sittende 
koalisjonen som visestatsmi-
nister i januar i fjor i protest 
mot forhandlingene etter An-

napolis-konferansen. Han er 
tilhenger av å fordrive palesti-
nerne fra Israel og eventuelt 
Vestbredden og Gaza.

Han kom 20 år gammel til 
Israel fra sovjetrepublikken 
Moldova og bor i bosettingen 
Nokdim på Vestbredden. Han 
har støtte blant russiske inn-
fl yttere og israelske drusere 
på de annekterte Golanhøy-
dene.

Lieberman raste mot høy-
esterett da den omgjorde ved-
taket i valgkommisjonen om å 
forby den nasjonaldemokra-
tiske arabiske alliansen Balad 
og Den forente arabiske listen 
Ra’am fra å stille i valget.

–Vi må behandle noen ara-
biske Knesset-medlemmer 
som vi håndterer Hamas, sa 
Lieberman til Ra’am-lederen 
Ahmed Tibi i høyesterett.

Kritikk fra offi serer
Likud-blokken får hjelp av of-
fi serer som brigadegeneral 
Zvi Fogel som deltok i kampe-
ne i Gaza. Han mener at Israel 
forpurret «en historisk mulig-
het til å slå Hamas» fordi de 
mellom den andre helga i ope-
rasjonen den 10. januar og 
innsettelsen av USAs presi-
dent Obama dem 20. hadde 
«nok militæret personell til å 
breie ut offensiven og gjøre 
nye betydelige framgangen. 
Vi var nær ved å slå Hamas», 
mener Fogel og har mange 
kommandanter i Sørkomman-
doen med seg, ifølge Ha’aretz.

peter.m.johansen@klassekampen.no

Kamp om krigen
KNIVER OM PLASS: Det politiske ekstreme høyre ligger godt an i meningsmålingene før valget 10. februar, men Likud leder fortsatt. Her Likud-leder Binyamin Netanyahu.
  FOTO: REUTERS/SCANPIX

Avigdor Lieber-
man

15Fredag 30. januar 2009

FAKTA

Meningsmåling:
■ Likud: 28 plasser

■ Kadima: 25 plasser

■ Yisrael Beitneitu: 15 plasser

■ Arbeiderpartiet: 14 plasser

■ Shas: 10 plasser

■ Nasjonalunionen/ HaBayit 
HaYehudi: 7 plasser

■ Pensjonistpartiet: 2 plasser

■ Ny bevegelse-Meretz: 5 pl.

■ De arabiske partiene har 
i dag sju plasser  i Knesset: 
Nasjonaldemokratisk allianse 
Balad (3) og Forente arabiske 
liste Ra’am (3). 
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mindre være en uvurderlig 
gevinst for den myke trafi kanten 
som unngår varig mèn. 

Jeg mener at vi som innbyggere 
bør ha mulighet til å gi et slikt 
bidrag. Jeg fi nner det underlig at 
det er lettere å støtte et idrettslag 
via sponsing enn det er for en 
bedrift eller privatperson å gi 
målrettet støtte til utdanning for 
våre barn, eller til tryggere 
lokalsamfunn. Ved å utvide 
ordningen, kan de med god 
giverevne støtte både frivillige 
organisasjoner og sitt lokalsam-
funn.

Det kan enkelt argumenteres imot 
dette forslaget. Men alt jeg ønsker 
er at staten åpner for at jeg, etter å 
ha betalt inntektsskatt, moms på 
varer, bensinavgift, elavgift og 
bompenger, får muligheten til å gi 
en gave til bygda jeg er glad i. 
Staten kan motivere meg til å 
bruke penger på et fellesprosjekt 
istedenfor en storbyhelg i Europa, 
ved å gi meg skattefritak for 
denne gaven. 

Kommer mange til å benytte 
seg av en slik ordning? Vel, det får 
tiden vise. Blir det få, vil statens 
skattefritak bli en liten sum og 
neppe være til stor bekymring. 
Blir det mange som bidrar, vil 
Kommune-Norge få sårt trengte 
penger til nødvendige og ønskede 
prosjekter i de tusener av bygder 
og grender vi har. Om dette så 
fører til en større skatterefusjon 
til bidragsyterne, får neste 
fi nansminister heller glede seg på 
lokalsamfunnenes vegne. Det må 
da være å foretrekke at enkelte 
kommuner kanskje kan skaffe 
midler til nye investeringer, 
istedenfor at alle må skjære ned.

Jeg vil foreslå at teksten blir spilt 
inn til de forskjellige årsmøtene i 
fylkeslagene. Om en slik tekst, 
med intensjonen bak, blir vedtatt, 
vil landsmøtene måtte ta dette inn 
i stortingsprogrammet. 

Om det i det nye Stortinget er 
et fl ertall blant representantene 
som har gått til valg på et slikt 
program, burde det være mulig å 
få innført ordningen. Det vil i så 
fall gi kommunene en mulig 
tredje inntektsmåte, gjøre 
lokalsamfunnene tryggere og 
bedre og kanskje redusere 
behovet for nedskjæringer med 
dårligere kommunalt tjenestetil-
bud som resultat.

Bernhard Marti,
kommunestyremedlem i Re i Vestfold,

leder av Re Høyre
berhnard@gmail.com

Budsjettet for 2009 kan for min 
hjemkommune oppsummeres 
som stramt. Trolig gjelder dette 
svært mange andre kommuner 
også. Etter åtte år med to forskjel-
lige regjeringer, har ikke summen 
med frie midler økt nevneverdig. 
Hvor mange av oss lokalpolitikere 
tror at kommunene vil få vesentlig 
bedre økonomi etter valget til 
høsten? Ikke så mange? 

Paradoksene i norsk samfunns-
liv og økonomi er mange. Det 
offentlige strammer inn og 
utsetter vedlikehold og nye 
investeringer. De private hushold-
ninger har romslige kår, vi pusser 
opp, kjøper fritidseiendom og 
handler mer enn før, i hvert fall før 
oktober i fjor. Skattenivået er mer 
enn høyt nok for de fl este, og å 
bidra med enda mer penger «til 
det store sluket» ønsker vi ikke. 

Så står vi der da, med budsjett-
kutt i skole og omsorg og et 
minimum til nye investeringer. 
Vedlikehold av bygninger og veier 
neglisjeres, nye investeringer som 
ville effektivisert tilbudet utsettes, 
og kommunene er inne i en ond 
sirkel. 

Finnes det ingen alternativer? Hva 
med oss som er glad i bygda vår og 
grenda vi bor og lever i? Er det 
helt sikkert at jeg vil ha det slik, 
billigst mulig tilbud og et mini-
mum av service, uten mulighet til 
å påvirke hva som skjer rundt der 
jeg bor? Jeg vil ikke det, og jeg er 
ganske sikker på at mange andre 
føler de mangler det ene eller det 
andre i sitt nærmiljø.

Hvorfor ikke endre litt på 
systemet, slik at du og jeg kan få 
mer innfl ytelse på våre nærmiljøer 
og gjøre disse litt mer trygge og litt 
bedre for oss som bor der? Jeg 
mener det er mulig, men bare om 
vi som lokalpolitikere gjør felles 
sak. Jeg er først og fremst folke-
valgt i min hjemkommune, og om 
jeg kan bidra til en trafi kkulykke 
mindre, er det langt viktigere for 
meg enn hva fi nansdepartementet 
mener er et passende beløp min 
kommune skal ha til rådighet.

Jeg har ingen forhåpning om å 
endre fi nansieringssystemet for 
kommunene eller endre statsbud-
sjettet nevneverdig. Men det er 
stortingsvalg neste år, og partienes 
valgprogram skal vedtas.

Jeg har et håp og ønske om at vi 
som lokalpolitikere kan samles om 
følgende forslag:

«(Partiets navn) vil gå inn for å 
utvide ordningen med skattefra-
drag for gaver til ideelle organisa-
sjoner til også å gjelde gaver til 
kommunene. Kommunene gis 
anledning til å opprette spesielle 
prosjekter som ved realisering vil 
skape varige og konkrete verdier 
for et lokalsamfunn. Gaven skal 

være et supplement til årlige 
overføringer, og investeringen bør 
ha en tidslinje på mer enn tyve år. 
Eksempler på prosjekter kan være 
nye bygninger til utdanning eller 
pleie, nye gang- og sykkelstier 
eller oppgradering av offentlig 
plass/park, etc. Hensikten er at 

prosjektet har lokal tilhørighet. 
Denne ordningen skal komme i 
tillegg til etablert ordning, slik at 
den samlede sum for gaver blir 
maksimalt 24.000 kroner.»

Intensjonen med forslaget er som 
følger: La kommunens innbyg-
gere, ved hjelp av en frivillig gave, 
være med på å bestemme hva de 
selv mener er svært viktig for 
dem. På denne måten konkretise-
rer man også hva pengene blir 
brukt til. Statens bidrag blir ved 
en slik ordning 28 prosent. Om en 
bygd opplever at skattepengene 
ikke rekker til en ny bussholde-
plass, ja vel, så la en slik bygd få 
en statlig aksept på at en gave til 

en bussholdeplass er ønskelig. 
Samtidig oppnår staten så mye 

mer. Penger som ellers ville vært 
brukt til diverse annet forbruk, 
blir kanalisert til varige verdier for 
felles beste. Om en grend velger å 
gi gaver til en bussholdeplass eller 
gangvei, vil én trafi kkulykke 

KRONIKK
Bernhard Marti

BEDRE LOKAL-
MILJØ: Det bør 
bli mulig å få 
skattefradrag 
på gaver til 
prosjekter som 
nye gangveier, 
sykkelstier og 
oppgradering av 
offentlige plas-
ser og parker, 
skriver Bernhard 
Marti. FOTO: TOR 

RICHARDSEN, SCANPIX

Folk må få mulighet til å gi gaver til hjemkommunen, ikke bare til organisasjoner.

Kjære lokalpolitikere

«Staten kan motivere meg til å bruke 
penger på et fellesprosjekt istedenfor 
en storbyhelg i Europa»
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&DEBATT

KRONIKK: 
E-post: 
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DEBATT: 
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Hilde Reinertsen
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Om jury-
ordningen
JUSS
Hallvard Bakke

Direktør for domstolsadministrasjo-
nen Tor Langbach hevder (Klasse-
kampen 21.1.09) at det er feil når jeg 
påpekte at skyldspørsmålet i en 
jurysak ikke kan ankes. Her er det 
Langbach som tar feil. I Straffepro-
sessloven § 306, annet ledd, heter 
det: «Anke til Høyesterett kan ikke 
grunnes på feil ved bevisbedømmel-
sen under skyldspørsmålet.»

Langbach skriver også han som 
advokat både har opplevd domfellel-
ser som han mente var feilaktige og 
frifi nnelser som var «helt ubegripe-
lige». Nå er det slik at de tre fagdom-
merne i en juryrettssak kan sette 
juryens kjennelse til side, hvis de 
mener at det er «utvilsomt» at den er 
feil.

Så godt som i alle saker der dom-
merne benytter seg av denne retten 
er det frifi nnelsesdom som settes til 
side. Det er derfor godt grunnlag for 
å hevde av dersom juryen blir fjernet 
vil det bli færre frifi nnelser. Det er da 
også et av argumentene Langbach 
bruker for å fjerne juryordningen.

Alle er enig i at det er svært 
traumatisk å bli utsatt for en alvorlig 
voldsforbrytelse og at den eller de 
skyldige bør straffes. Men det er også 
svært traumatisk å bli uskyldig 
dømt. Da føyer man et nytt overgrep 
til det første.

Derfor har alle siviliserte rettssam-
funn det prinsipp at all fornuftig tvil 
skal komme tiltalte til gode. Selv 
med dette prinsippet nedfelt i 
lovverket skjer det en rekke justis-
mord. Tar vi bort juryordningen vil 
det bli enda fl ere.

Dette prinsippet betyr også at enkelte 
skyldige ikke blir dømt. Det er 
konsekvensen av å være en rettsstat. 

Juryordningen gjorde at Ulf 
Hammeren ble frifunnet i Bjugnsa-
ken. En del tidligere åpenbart 
utriktige dommer er senere blitt 
opphevet. Kan en konsekvens av 
Bjugndommen være at mange 
seksualforbrytere i ettertid faktisk 
ikke ble domfelt, slik at de kunne 
fortsette sine overgrep? spør Lang-
bach.

I boken «Justismord og rettssik-
kerhet» (redaktører Anders Brat-
holm og Ståle Ekseland) skriver 
tidligere lagdommer Trygve Lange-
Nielsen, som har lagt ned et stort 
arbeid når det gjelder saker om 
seksuelt misbruk av barn, at «jeg tror 
det også er mange som er uskyldig 
dømt for seksuelle misbruk i tiden 
etter Bjugn, og at det lett vil bli fl ere i 
fremtiden, fordi fornærmedes utsagn 
tillegges for stor bevisverdi».

Lange-Nielsen bygger her på at 
barn ofte er blitt påvirket til å fortelle 
om misbruk som ikke er skjedd. Det 
er også en rekke tilfeller der barn når 
de er blitt voksne har trukket sine 
tidligere utsagn tilbake.

Det er uhyre vanskelig for en dømt å 
få sin sak gjenopptatt. Politi og 

påtalemyndighet kjemper som 
løver for å hindre det, selv der alle 
andre innser at det skjedd uriktig 
dom.

Selv om det er umulig å fastslå 
tallet helt nøyaktig, mener Lange-
Nielsen at det i alle fall må være 
over 100 uskyldig incestdømte i 
perioden 1987–1996, i tillegg til dem 
som fi kk sine saker gjenopptatt. Tal-
let på uskyldig dømte for seksuell 
omgang med barn under fjorten år 

må være vesentlig høyere når antall 
dømte er fem ganger så høyt som i 
incestsakene.

Langbach og jeg kommer neppe 
lenger når det gjelder synet på 
juryordningen og prinsippet om at all 
fornuftig tvil skal komme tiltalte til 
gode. Debatten anses derfor avsluttet 
fra min side.  

Hallvard Bakke
hall-bak@online.no

Arbeidsmiljø-
lov for elever
MOBBING
Knut Haanes

Hallvard Bakke tar i Klassekampen 
16. januar til orde for økt innsats mot 
mobbing. Det er prisverdig. Jo fl ere 
vi er som arbeider mot mobbing og 
stiller de ansvarlige myndigheter til 
ansvar, jo mer sannsynlig er det at vi 
vil lykkes i kampen mot mobbing. 
I sin omtale av Barneombudets 
synes Bakke imidlertid å ha misfor-
stått. For det tilfellet at dette kan 
gjelde fl ere, ser vi behov for å 
forklare.

Barneombudet mener Opplæringslo-
vens kapittel 9a ikke har virkemidler 
som gjør det presserende for kom-
munen å følge loven. Årsaken er at 
praksis viser at det ikke får noen 
konsekvenser når kommuner bryter 
loven. Det hjelper ikke at det er 
hjemmel for bøter og straff, når 
anmeldelser ikke fører frem og ingen 
blir dømt.

Både Barneombudet og foreldre 
har anmeldt brudd på opplæringslo-
ven. Sakene henlegges. Foreldre har 
gått til søksmål, men får ikke 
erstatning.

Vi har saker hvor politiet etter 
etterforskning konkluderer med at 
en lærer har benyttet ironi, sarkasme 
og nedsettende bemerkninger om 
elever i en årrekke, men at den 
verbale oppførsel ikke innebærer 
brudd på noen straffebestemmelse. 

Vi har også saker hvor politiet kun 
etterforsker anmeldelsen etter 
straffeloven, og konkluderer med at 
de ikke anser det som sin oppgave å 
gi en vurdering til påtalespørsmålet 
etter opplæringsloven. Vi har saker 
hvor fylkesmenn sier det kan være 
grunn til å anmelde en kommune, 
men at de ikke har tradisjon for det.

Barn som mobbes over tid endrer 
oppførsel, og det er lettere å se denne 
enn årsaken bak. Derfor etterlyser vi 
mer innsats og større kunnskap. I 
tillegg har vi erkjent at det er for 
mange rektorer som ikke er villig til 
å gjøre en god jobb uten at de blir 
presset til det. Som ett av fl ere tiltak 
trenger vi derfor nye virkemidler.

Fylkesmannen er både tilsyns-
myndighet og klageinstans, og er 
derfor nærmest til å sette makt bak 
kravet om at rektorer og kommuner 
skal følge loven. I dag er det slik at 
selv om en elev får medhold i sin 
klage hos Fylkesmannen, fører det 
ikke til noen reaksjoner mot kommu-
nen utover men en tillitsfull forvent-
ning om at «det ordner seg nok». 
Naivt? Ja, sier vi, og foreslår at 
Fylkesmannen gis tvangsmidler slik 
at de kan sette makt bak krav om at 
rektor stanser mobbing. 

Vi setter pris på Hallvard Bakkes 
tillit til at Barneombudet kan gjøre 
en endring, og vi vil fortsette kam-
pen mot mobbing. Basert på dagens 
praksis ser vi imidlertid at anmeldel-
ser etter Opplæringslovens Kap. 9A 
ikke fører fram. Dette er beklagelig 
og må endres. Bare ved å vise at 
loven faktisk virker blir den noe mer 
enn en papirbestemmelse.

Først da vil den gi elevene en reell 
beskyttelse og fortjene navnet 
«Elevenes arbeidsmiljølov».

Knut Haanes,
nestleder hos Barneombudet

Knut.Haanes@barneombudet.no

KRONIKK
&DEBATT

E-post: debatt@klassekampen.no

EU-kommisjonen har avvist EU-
parlamentets anmodning om å endre 
utstasjoneringsdirektivet. Dette har 
fått lederen av svensk og europeisk 
LO, Wanje Lundeby-Wedin, til å 
uttale: «Det er ikke akseptabelt at en 
leder for EU-kommisjonen så 
åpenbart og så ubekymret velger å 
motarbeide de europeiske lønnsmot-
takernes interesser.» Hun legger til: 
«Det er påfallende at Kommisjonen 
ikke tar kravene om en sosial 
protokoll på alvor. På sikt risikerer 
spørsmålet om balansen mellom 
faglige rettigheter og de økonomiske 
frihetene å kunne utvikle seg til et 
skjebnespørsmål for EU.» (LO-
Tidningen 23.1.09)

Da EU-domstolen dømte svensk
fagbevegelse i Vaxholm/Laval-saken, 
eller dømte mot faglige rettigheter 
og for sosial dumping i Viking Line-
saken, i Ryffert/Niedersachsen-
saken og i Luxembourg-saken, 
oppsto det en opphetet debatt i 
faglige og politiske miljøer i EU og i 
Europa for øvrig, også i Norge. 
Oppfatninga var at disse dommene 
gikk mye lenger enn det EU «egent-
lig» mener, og at fagbevegelsen 
måtte høres, og faglige rettigheter 
sikres mot EU-domstolens fortolk-
ninger av Romatraktaten og de fi re 
friheter. Mange, særlig i sosialdemo-
kratiet, satte sin lit til den såkalte 
Anderson-rapporten og EU-parla-
mentets behandling av saken høsten 
2008.

Parlamentet viste sin avmakt da 
de endte opp med å «henstille» til 
EU-kommisjonen å endre utstasjo-
neringsdirektivet for på den måten å 
sikre faglige rettigheter. Mange 
advarte om at dette kom til å bli en 
lite farbar vei, og at vi nå er ved en 
skillevei der mobilisering og faglig 
kamp er det som må til. Ikke minst i 
svensk fagbevegelse var dette en 
klar tone, men også i deler av tysk, 
britisk, dansk og fransk fagbeve-
gelse fi nnes det en sterk opposisjon 

til den linja som Anderson og andre 
tror kan føre fram overfor EU. Nå har 
de fått svar; EU-kommisjonen akter 
ikke å foreta seg noe med utstasjone-
ringsdirektivet, ifølge EU-president 
José Manuel Barroso.

Vi står overfor en intens debatt i tida 
framover, der ulike standpunkter og 
retninger vil komme til syne i den 
europeiske debatten om EUs angrep 
på faglige rettigheter. I Norge vil 
dette også prege innspurten i 
debatten om tjenestedirektivet, som 
er til behandling i næringskomiteen 
på Stortinget. Det er verdt å merke 
seg at Jens Stoltenberg, Fafo og 
Næringsdepartementet i betydelig 
grad nettopp har henvist til utstasjo-

neringsdirektivets rammevilkår for 
faglige rettigheter når de har 
forsvart tjenestedirektivet. Hva sier 
de nå? Og hva vil Stortinget si om de 
fi re dommene, samt den aller siste, 
der Østerrike er dømt for sine forsøk 
på å bekjempe sosial dumping ved å 
forhåndskontrollere enmannsfore-
tak? Det brøt med prinsippet om fri 
fl yt av arbeidstakere, ifølge både EU-
kommisjonen og EF-domstolen.

Disse sakene er enda mer relevante 
nå som EU-kommisjonen stadfester 
at dommene fra EF-domstolen er 
helt i tråd med Romatraktaten. 
Stoltenberg, Fafo med fl ere står etter 
dette tilbake med sterkt redusert 
troverdighet, men Stortinget kan 
rette opp dette ved å gå kritisk til 
verks overfor den skjønnmaling som 
er lagt inn i Regjeringens forslag til 
innlemmelse av tjenestedirektivet i 
EØS-avtalen (stortingsproposisjon 
nr. 34). 

Heming Olaussen,
leder Nei til EU  

hemingo@online.no

Skjebnesvangert for EU

SVAKT KORT: Utstasjoneringsdirektivet, som regjeringen har brukte i sitt forsvar 
for tjenestedirektivet, får nå sterk kritikk av europeisk LO, skriver Heming Olaus-
sen.  FOTO: ERLEND AAS, SCANPIX

EU-DIREKTIV
Heming Olaussen

«Oppfatninga var 
at disse dommene 
gikk mye lenger 
enn det EU ‘egent-
lig’ mener»
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IDEER
Av Sandra Lillebø

– Skillet mellom sex og vold er 
ikke gitt. Ikke voldsom sex kan 
fortsatt være en voldtekt, sier 
Hannah Helseth til Klasse-
kampen.

I går intervjuet Klassekam-
pen den svenske feministen og 
forfatteren Katrine Kielos om 
boka «Voldtekt og romantikk» 
som kom ut på norsk denne 
uka. Kielos’ bok, som tar ut-
gangspunkt i en fi ktiv jeg-for-
telling, har som uttalt mål å 
forsøke å si noe om hva en vold-
tekt er og hvordan den opple-
ves, og unngå å kun diskutere 
statistikk og straffeutmålinger. 

En slik debatt er det viktig å 
ta, mener sosiolog, skribent og 
feminist Hannah Helseth.

Korte skjørt
– Hva er i vegen med voldtekts-
debatten så langt?

– Vi har jo egentlig aldri hatt 
noen voldtektsdebatt. Derimot 

har vi debattert mange andre 
ting, som politiets etterfors-
kning, korte skjørt og alkohol-
bruk. Hvordan voldtekt opple-
ves for offeret, den fenomeno-
logiske siden av voldtekten, 
snakker vi derimot ikke om.

Debatten har en tendens til 
å bli veldig juridisk, mener 
Helseth, og peker på at disse 
diskusjonene ikke kan forhin-
dre at voldtekter skjer. 

– Når blir noe et overgrep? 
Det er et veldig vanskelig 
spørsmål, men jeg tror vi kan 
komme nærmere et svar ved å 
gå inn i en fenomenologisk de-
batt om hva voldtekt er. 

Helseth mener at det nett-
opp er her Kielos’ bok har mye 
av sin styrke.

– Den er skrevet på en vel-
dig kjøttaktig måte, man 
kjenner det på kroppen. Jeg 
tror det er et riktig grep. Det 
er helt klart spekulativt, men 
det gjør henne ikke mindre 
troverdig.

Er det noe problem?
I Kielos’ bok har voldtektsoffe-
ret fl ere muligheter til å kom-
me seg unna situasjonen, men 
benytter dem ikke. Kielos’ ut-

talte til Klassekampen i går at 
dette er fordi hun ser på seg 
selv som voldtektsbar – noe for-
fatteren mener hun har til fel-
les med de fl este kvinner. 

Helseths erfaring er at svært 
mange kvinner har blitt utsatt 
for overgrep – noe også statis-
tikkene bekrefter. Helseth har 
jobbet mye med forebyggende 
arbeid mot seksuell trakasse-
ring.

– Jeg sluttet en periode å si 
hva jeg jobber med når jeg 
møtte nye folk. Nesten alle 
kvinner jeg møter trenger å 

– Vi må disk
FARLIG? Overgrepssituasjoner er ikke alltid svart-hvitt. Feminister må tørre å diskutere gråsonene, sier Hannah       
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FAKTA

Dette er saken:
■ Den svenske feministen og 
skribenten Katrine Kielos’ bok 
«Voldtekt og romantikk» kom i 
norsk oversettelse denne uka. 
Kielos ble intervjuet i Klasse-
kampen i går.

■ Bokas utgangspunkt er en 
fi ktiv jeg-fortelling i et forsøk 
på å si noe om hva voldtekt er 
og hvordan det oppleves. 

■ Kielos påpeker at mens 
kvinner oppdras til en identitet 
som «voldtektsbare», kom-
mer voldtekt også høyt opp på 
listen over kvinners seksuelle 
fantasier. 

■ Sosiolog Hannah Helseth 
mener det er viktig å diskutere 
denne gråsonen.

Feministene må tørre å ta den vonde 
voldtektsdebatten, mener Hannah 
Helseth.

Sarah Sørheim (kulturredaktør) | Guri Kulås | Sandra Lillebø
Olav Brostrup Müller | Olav Østrem | kultur@klassekampen.no

KULTUR
&MEDIER

I kategorien «bisarre kulturnyheter» bringes herved følgende 
sak fra våre naboer i øst: Anna Odell, student ved den sven-
ske kunstutdanningen Konstfack, er blitt politianmeldt av 
personalet ved St. Görans sykehus i Stockholm, etter at hun 
som en del av sin avgangseksamen spilte psykotisk og suici-
dal. Odell ble lagt inn på psykiatrisk etter at forbipasserende 
fant henne på en bru, tilsynelatende i ferd med å hoppe ut. 
Rektor ved Konstfack opplyser til Svenska Dagbladet at de har 
satt skolens jurist på saken. Sarah Sørheim

NOTERT:

Psykt kunstprosjekt

SØRUM: SørumFestiva-
len fyller ti år, og i kveld 
kl. 19 inviteres 
det til jubileums-
konsert i Sørum 
kirke med ingen 
ringere enn Arve 
Tellefsen og den «nye nor-
diske klaverguden» Håvard 
Gimse. SL

STAVANGER: «Øyelys» 
av Marius Von Mayenburg 

hadde Norge-
spremiere den 
24. januar på 
Rogaland Teater, 
hvor det går til 

20. februar. I kveld starter 
forestillingen kl. 19. SL

Når du er 27 år og vaknar opp med heile min-
net sletta, då er du i Bakvendland.
– Kva er det vi får vi sjå under Gimle fi lmfest i Oslo i kveld, 
regissør Thomas Lien?
– Det er førpremiere på min dokumentar «Jakten på hukom-
melsen». Historia om min ven, Øyvind Aamodt, som for åtte 
år sidan vakna opp på eit tog Kina utan minne.
– Kva skjedde?
– Legane veit ikkje enno, men Øyvind måtte læra seg alt 
på nytt. Det var som å vera eit barn att, utan fordommar, 
normer, rammer. Det var litt som i visa til Alf Prøysen: «I 
bakvendtland der øst er vest og fem og to er ni…»
Lien fortel at det var meininga å bruka nettopp denne visa, 
men at ho fall ut frå den ferdige fi lmen.
– «Der kan alt gå an», som det heiter i visa. Øyvind har no 
åtte år med nye minne, og vi har tatt han med på ei reise 
tilbake i livet hans, til ei fortid som er heilt ukjent for han.
– Nifst?
– For oss høyrast det slik ut, men for Øyvind var det berre 
spanande og nytt. Dette er eit livselskande fi lm!
 Guri Kulås

STROFA:

Thomas Lien
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lette sitt hjerte angående en 
opplevelse de har hatt, mens 
menn lurer på om dette virke-
lig er noe problem.

– Hver gang vi begynner å 
snakke om voldtekt, kommer 
det argumenter om kvinner 
som framsetter falske ankla-
ger. Jeg tror dette skjer fordi vi 
aldri snakker om gråsonene 
mellom voldsom sex og vold-
tekt. Mange menn har nok 

vært i situasjoner hvor de ikke 
kan være helt sikre på hva de 
har vært med på, derfor kan de 
nok lett identifi sere seg med 
uskyldig dømte menn.

Helseth mener det er et pa-

radoks at mens voldtektserfa-
ringen blant kvinner er stor, 
blir voldtektsforbrytere virke-
lig hundset i fengsel. 

– Det er kanskje den mest 
lavtstående forbrytelsen man 
kan begå.

– Bjørnetjeneste
Helseth har fl ere ganger opp-
levd å bli innkalt til skoler for 
det hun kaller «brannsluk-

ningsoppdrag» 
når en sak om 
seksuell trakas-
sering har kom-
met opp. Det er et 
tankekors, mener 
hun.

– Voldtekt er 
noe av det mest 
traumatiserende 
man kan bli ut-
satt for. Likevel 
vil voksenperso-
nene at jeg, som 
ikke kjenner 
ungdommene i 

det hele tatt, skal snakke med 
dem om dette temaet. Selv 
unngår de det. Det blir for 
vanskelig.

– Kan ikke for mye snakk om 
disse gråsonene gjøre at kvin-

ner vegrer seg for å melde fra 
om overgrep?

– Sånn jeg ser det ligger fa-
remomentet mest i at man 
styrker muligheten for menns 
ansvarsfraskrivelse når over-
grep skjer. Men feministene 
gjør seg selv en bjørnetjeneste 
om de ikke kan beskrive situa-
sjoner som er høyst levende. 
Endringene i jenters seksual-
kultur gjør dette spesielt vik-
tig, sier Helseth.

Tenner på skjevhet
Tidligere i vinter skrev Helseth 
en kronikk i Klassekampen 
hvor hun tok opp det faktum at 
selv kvinner som defi nerer seg 
selv som feminister og likestil-
te med sine mannlige partnere, 
i seksuelle situasjoner tenner 
nettopp på det skjeve maktfor-
holdet mellom kvinner og 
menn.

Også Kielos tar opp temaet i 
sin bok, hvor hun påpeker at 
samtidig som kvinner stadig 
frykter å bli voldtatt, kommer 
voldtekt høyt opp på listen 
over kvinners seksuelle fanta-
sier. I går uttalte Kielos til Klas-
sekampen at å leke med makt 
ikke nødvendigvis er under-
trykkende, og at det kan ha en 
positiv funksjon. Det er Hel-
seth enig i.

– Vi skal ikke drive med for-
dømmelse og fortelle folk hva 
det er riktig å tenne på. Femi-

nister har allerede stempel på 
seg for å mislike alt som er gøy. 

Ytre krav og normer om 
seksuell atferd gjør både kvin-
ner og menn ufrie og minker 
opplevelsen av nytelse, påpe-
ker hun.

Studiesirkel
– Den amerikanske forfatte-
ren og feministen Camille Pa-
glia påpeker at sex er mer enn 
likestilling. Og orgasme får 
man når man slutter å tenke. 
En kvinne jeg snakket med sa 
at hun ikke kunne ta med stu-
diesirkelen i senga – selv-
omsorg er viktigere enn femi-
nistiske korrekthetskrav. 

At Kielos refererer til den 
franske forskjellsfeministen 
Luce Irigaray, ser Helseth 
først og fremst som del av en 
strømning innen den svenske 
feminismen.

– I likhet med Nina Björk og 
Åsa Linderborg, bruker Kielos 
Irigaray for å kritisere liberal-
feminismen. I Norge har femi-
nistene heller – og med rette – 
kritisert venstresida for et li-
beralt underskudd. 

Tross forskjellene er det li-
kevel nyttig å få impulser fra 
naboen i øst, mener Helseth:

– Det er litt artig med sven-
sker som kan slå fast at vi le-
ver i et patriarkat, uten å be-
høve å begrunne det.

sandra.lillebo@klassekampen.no

utere gråsonene
      Helseth. Her Marlon Brando og Vivian Leigh i «En sporvogn til begjær».  FOTO: AFP/SCANPIX
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BØKER
Av Sandra Lillebø

I går feiret Norsk Barnebo-
kinstitutt (NBI) sitt 30-års-
jubileum ved å invitere til 
«doktorenes dag», hvor 
Norges to første doktorgra-
der på barne- og ungdoms-
litteratur ble presentert. De 
to doktorandene er Astri 
Ramsfjell og Nina Goga.

– Barne- og ungdomslit-
teratur er jo et lite felt, men 
milepælen er desto større, 
sier Birgitte Eek, som er in-
formasjonskonsulent i NBI, 
til Klassekampen. 

Vil ha mer forskning
For øyeblikket arbeider 
NBI med å bygge opp fors-
kningen på feltet.

– Det fi nnes forskning, 
men mye av den er spredt 
over hele landet. Nå, med 
disse to doktorgradene, 
har vi et godt utgangs-
punkt for å etablere mer 
felles forskning. Rekrutte-
ringen er ikke stor, men 
det bygger seg opp.

– Hvorfor har det vært så 
liten interesse for dette fel-
tet inntil nå?

– Jeg vil tro at tilgjenge-
ligheten til undervisning 
har mye å si. På universite-
tet i Oslo fi nnes det, men 
det trengs å bli synliggjort 
mer. 

NBI har ansatt to peda-
goger som jobber mot sko-
leverket. 

– Når det gjelder barne-
bøker, ser vi at folk veldig 
lett velger det de selv vok-
ste opp med. Sånn sett er 
foreldrene den domineren-
de aktøren, ikke minst fordi 
det er de som kjøper mest 
barnelitteratur. Dem burde 
vi nå, men gjennom lærer-
ne burde vi komme et styk-
ke på veg. 

Stor interesse
Eek meddeler at mediene 
har vist stor interesse. 

– Den økende interessen 
har nok sammenheng med 
at Norge er langt framme 
på bildebokfeltet. Det ek-
sperimenteres mer både 
med illustrasjoner og utfor-
mingen av historiene, sier 
hun, og legger til at bilde-
bøker også begynner å bli 
mer attraktivt i undervis-
ningsøyemed på ungdoms-
skolen og på videregående. 

– Betyr det at bøkene har 
blitt bedre de siste årene?

– De er blitt bedre, og 
ikke så fastlåst i båser. 
Dessuten blir disse bøkene 
mer og mer akseptert som 
kunst. 

sandra.lillebo@klassekampen.no

«Folk velger vel-
dig lett det de 
selv vokste opp 
med» BIRGITTE EEK, NBI

Økende 
interesse

Klassekampen i går

«Skillet mellom sex og 
vold er ikke gitt»

HANNAH HELSETH, SOSIOLOG
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Det var bare bløff. 
David Bowie var 
likevel ikke i stu-
dio i Berlin. Vi kan 
likevel mimre.

MUSIKK
Olav Østrem

– Heisann fra et snørikt Berlin! 
Arbeider med noe nytt materi-
ale!

Beskjeden signert «David-
Bowie» på nettverket Twitters 
hjemmeside ble sist uke vide-
rebrakt av en rekke medier, 
også norske.

Dermed har Bowie-tilhen-
gere i ei ukes tid følt forvent-
ningens brus og mimret om 
magien Bowie skapte i Berlin i 
perioden 1976-79. 

Men tirsdag kom sannheten 
for en dag. På www.davidbo-
wie.com kunne man da lese at 
Bowies påståtte Ziggy Star-
dust-opptreden på en musikk-
festival i California denne vå-
ren slett ikke var noe som 
medførte riktighet. Og helt på 
slutten av dementiet sto føl-
gende: While we’re about it, 
David Bowie does not have a 
Twitter account. 

Beskjeden var altså falsk og 
sånn brast den drømmen. Men 
nå når følelsene først er satt i 
gang og kombinasjonen Bowie 
og Berlin faktisk er rockehis-
torie; hvorfor ikke rekapitulere 
det som skjedde den gang den 
vesttyske byen reddet Bowie 
og den fantastiske Berlin-trilo-
gien så dagens lys? Vi tåler 
historien en gang til.

Da må man begynne i Cali-
fornia i 1976. Det likbleke skje-
lettet ved navn David Bowie er 
fysisk og psykisk langt nede 
etter en diett over fl ere år be-
stående av appelsinjuice, kaffe 
og kokain. Det er åpenbart at 
mannen trenger forandring. 
Og tittelen på albumet han 
slipper i januar det året indike-
rer at noe er på gang: «Station 
to Station». 

I et intervju sier han at plata 
er «en bønn om å returnere til 
Europa».

Bønnen blir til realitet når 
den påfølgende turneen etter 
hvert bringer ham og hans al-
ter ego The Thin White Duke 
til Europa. 

Av skattemessige hensyn 
fl ytter han først til Sveits der 
han og kona Angela kjøper et 
sjusoveroms chalet i Blonay på 
nordsida av Genfersjøen. Men 
den rastløse stjernen kjeder 
seg raskt og hans kunstinte-
resse fører ham på stadig fl ere 
turer til Vest-Berlin for å besø-
ke Brücke-museet. 

10. april spiller han live i 
Berlin for første gang og nyter 
byen og all dens fascinerende 
historie (inkludert fascismen 
og nazismen som Bowie ved 
fl ere anledninger hadde fl ør-
tet/provosert med). På slutten 
av turneen kommer også Bri-
an Eno innom for å hilse på. 
Det tidligere Roxy Music-
medlemmet var nå blitt av-
antgardistisk ambientkompo-
nist. Og kombinasjonen Ber-
lin og Brian Eno skulle bli 
gjennomgangstema de neste 
årene. 

Seinsommeren 1976 er Bowie 
permanent på plass i Berlin og 
med på lasset er også Iggy Pop 
som hadde deltatt på «Station 
to Station»-turneen rett etter å 
ha blitt utskrevet fra mental-
sykehus. Sammen lager de to 
Iggy-plata «The Idiot» som gis 
ut året etter og blir en stor suk-
sess.

Samtidig inntar Bowie og 
Eno Hansa Studio i Höchener 
Strasse, ikke langt fra Berlin-
muren. Der blir også produsent 
Tony Visconti sentral, sammen 
med gitarist Carlos Alomar, 
Dennis Davies på trommer og 
George Murray på bass. Og dis-
se seks er alle med på de tre 
kommende albumene «Low», 
«‘Heroes’» og «Lodger». 

Parallelt med historiske pla-
teinnspillinger starter Bowie 
rehabiliteringen av privatlivet 
sitt. Han fl ytter inn i ei leilig-
het i 155 Hauptstrasse i byde-
len Schöneberg i Vest-Berlin. 
Boforholdene er ikke all ver-
den, kaldt og trekkfullt med 
tre soverom og et knøttlite 
kjøkken og bad. Men omgivel-
sene er stimulerende. Litt len-
ger oppi gata er Nemesis Cafe 
der veggene er tapetsert av Ja-
mes Dean-plakater og klientel-
let består av radikale homser 
og lesber. Dit drar Bowie på et-
termiddagene for å innta sin 
frokostkaffe og røyke sine Gi-
tanes. Han sykler mellom 
Hauptstrasse og Hansa Studio, 
og besøker fremragende mu-

seer og gallerier på begge sider 
av Berlinmuren. I et intervju 
med Berliner Morgenpost sier 
han at Berlin er et alternativ til 
New York og at han trives med 
å leve et vanlig og «boring 
life».

Men ikke mer kjedelig enn 
at det var rom for hard festing 
og mye narkotika. Ifølge hans 
assistent Coco Schwab og Iggy 
Pop var Bowies faste morgen-
ritual å ta en tur på badet der 
kokain fi kk ham i gang. På 
kveldstid var favorittstedene 
nattklubbene Roxy og Jungle, 
ellers var det Joe’s Beer House 
på Kurfürstendamm som var 
stamstedet.

8. januar 1977 fyller han 30 år 
og ei uke seinere slippes 
«Low». Tittelen signaliserer 
hvordan Bowie følte seg etter 
LA-perioden. Og coveret på 
plata med det ikonisk profi lbil-
det fra fi lmen «The Man Who 
Fell To Earth» åpner også for 
en ekstra betydning; low profi -

le. Noe som var dekkende for 
hans nye liv i Berlin.

For det er en helt ny Bowie 
som opptrer på det ambisiøse 
albumet. Førstesida består av 
det som må kalles vanlige 
rock- og poplåter. Men sounden 
er ny og frisk, og tekstene lett 
ubehagelige. Slik som i «Brea-
king Glass»:  

Baby I’ve been breaking glass 
in your room again
Listen don’t look at the carpet
I drew something awful on it

Andresida er rein instrumen-
talmusikk og Enos innvirk-
ning er åpenbar. Mange mener 
at plata like godt kunne vært 
en duoutgivelse. I ettertid er 
albumet ansett å være en klas-
siker og en utgivelse langt for-
ut for sin tid. Mens platesel-
skapet RCA var så misfornøyd 
med det de hørte at de nesten 
ikke ville gi den ut...

Rett etter utgivelsen spilte 
Bowie keyboard på Iggys to 

måneder lange «The Idiot»-
turné og tilbake i Berlin fort-
satte de to samarbeidet og 
skrev, arrangerte og produserte 
Iggy Pops neste album «Lust 
for Life». Parallelt med at han 
jobbet med sin neste utgivelse. 

Denne perioden rapporte-
res det om to forbausende 
freshe rockestjerner i Berlin. 
De to nattuglene kunne titt og 
ofte sees syklende mellom 
Hauptstrasse og Hansa Stu-
dio. Pop begynte atter å løfte 
vekter og de to rusmisbruker-
ne var nesten i ferd med å bli 
helsefriker. Historien vil også 
ha det til at Bowie tilbrakte 
hver ettermiddag på Schöne-
bergs offentlige bibliotek der 
han som alle andre ventet i kø 
på det ene eksemplaret av 
Berliner Morgenpost.

Høsten 1977 kom «‘Heroes’» 
ut. Den inneholder mange av 
de samme elementene som 
«Low», men uten at alt er tatt 
ut i samme grad. Den nye pla-
ta har imidlertid noe «Low» 
ikke har: den store singelen 
som nesten blir en øyeblikke-
lig klassiker; tittelsporet. I Bo-
wie-biografi en «Strange Fasci-
nation» av David Buckley kan 
man lese at en av karene i ban-
det hadde en affære med en 
jente og noen ganger sto han 

FRESH: David Bowie var nedkjørt og sliten    

Himmelen  
over Berlin

FAKTA

Bowie i Berlin:
■ Tidlig i måneden la signaturen 
DavidBowie ut en melding på 
Twitter om at han var tilbake i 
Berlin med nye sanger.

■ Nyheten ble avkreftet tidligere 
denne uka på Bowies offi sielle 
hjemmeside.

■ Bowie tilbrakte perioden 
1976-79 i Berlin, i ei leilighet i 
Hauptstrasse i Schöneberg.

■ Store deler av denne perioden 
jobbet han sammen med Iggy 
Pop, og de samarbeidet på Pop-
platene «The Idiot» og «Lust For 
Life».

■ Bowie ga ut tre album i denne 
perioden. De ble laget i tett 
samarbeid med Brian Eno og 
ble produsert av Tony Visconti, 
platene er seinere kalt Berlin-
trilogien.

■ «Low» ble gitt ut i januar 1977. 
Den er spilt inn i Hansa Studio i 
Berlin og i Chateau d’Hérouville 
i Frankrike. Platas singel var 
«Sound And Vision», mens albu-
mets andreside er rein samtids-
musikk/instrumental.

■ «‘Heroes’» ble gitt ut høsten 
samme året, og inneholder også 
en rekke instrumentalpartier. 
Den mest kjente låten er tit-
telsporet.

■ «Lodger» er spilt inn i Montreux, men hører med til trilogien fordi 
den er skrevet i Berlin og de sentrale bidragsyterne er de samme som 
på de to forrige platene. Ble sluppet i mai 1979 og singler var «D.J.», 
«Look Back In Anger» og «Boys Keep Swinging».
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utenfor Hansa Studio, inntil 
Berlinmuren, og klinte med 
jenta. Noe som skal ha inspi-
rert Bowie til å skrive følgende 
linjer:

I, I remember
Standing by the wall
The guns shot above our heads
And we kissed as though not-
hing could fall   

I et intervju forklarer Bowie 
at «‘Heroes’», i motsetning til 
de traumatiske utgivelsene 
«Young Americans» og «Stati-
on to Station», er ei plate fun-
dert på medfølelse. Uten at det 
gamle livet av den grunn var 
helt forlatt. Det fortelles om en 

hotellsuite der Bowie og Iggy 
Pop hadde en blomstervase 
fylt av kokain og at det ble 
drukket enorme mengder 
sprit. Og på byen hadde han 
fortsatt et rykte for å være en 
aggressiv type. Rehabiliterin-
gen var ennå ikke fullført.

Våren 1978 satte Bowie i 
gang en ett år lang turné. På 
sommeren var det pause; da 
spilte han inn «Lodger». Som 
selv om opptakene fant sted i 
Montreux regnes som den 
tredje av Berlin-platene – san-
gene var jo skrevet der og 
grunnmannskapet var det 
samme. «Lodger» kommer ut i 
mai 1979 og regnes for å være 
det svakeste albumet i Berlin-
trilogien. De nye formgrepene 
fi nnes ikke der, og Bowie og 
Eno skal ha vært uenig om 
mye i prosessen og avsluttet 
derfor samarbeidet etter utgi-
velsen.

(Eno dukker imidlertid opp 
igjen ved Bowies side på et sei-
nere og vellykket Bowie-scene-
skifte; konseptalbumet «Out-
side» i 1995.) 

Men det som virkelig er tref-
fende med «Lodger» er titte-
len. For på våren 1979 har Bo-
wie forlatt leiligheten i Haupt-
strasse og tatt farvel med Ber-
lin. Han farter rundt mellom 
sitt chalet i Sveits, London og 
et New York-loft. Hva er da mer 
passende enn å ha ei plate på 
markedet der tittelen betyr lei-
etaker?

Hva betød så årene i Berlin? 
For Bowie personlig var det liv-
redning. I 1978 skal han ha sagt 

til en venn at han endelig følte 
seg voksen og at det var Berlin 
som var katalysatoren. Mick 
Ronson, som spilte sammen 
med Bowie tidlig på 70-tallet, 
mente at Berlin-årene hadde 
modnet Bowie de nødvendige 
20 årene som han manglet. 

Rent musikalsk utgjør de tre 
årene en arv mange har ført vi-
dere etterpå. «Low» var helt 
klart en banebryter for New 
Romantics og bruk av synth-
zeiser, men også en milepæl 
innen kunstrock. I alle Berlin-
årene hentet Bowie inspirasjon 
fra Berlins dekadente motesce-
ne, noe som andre artister igjen 
ble inspirert av. Og når det gjel-
der «‘Heroes’», så slutter den 
nok aldri å inspirere. Av mer 
øyeblikkelig effekt sies det at 
da John Lennon gikk i studio 
med «Double Fantasy», så var 
det for å prøve og spille inn noe 
så bra som «‘Heroes’». 

Ved siden av dette rakk altså 
Bowie å bidra på to klassiske 
Iggy Pop-album, utvide sin 
kunstinteresse og turnere hef-
tig.

La oss håpe at neste varsel 
om Bowie-retur til Berlin ikke 
er en internettbløff.

olavo@klassekampen.no

Kilde: Christopher Sandford – «Loving 
The Alien» (Warner Book, oppdatert 
2001)
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Vår kjære far, bror, svigerfar og bestefar 
TOR OLAV LINDAL 

f. 30.11.1928 

Døde 18. 12. 2008 
i en tragisk brann i sitt hjem.

Tapet og savnet er stort. 
Vi takker deg for din omsorg, 
og lyser fred over ditt minne.

Åsmund, Sindre, Kjersti 
Sven

Aleka, Ella, 
Alexander, Stefan, Ida, Malte, Frode,

Yngve, Ask, Kyrre 
og Alve.

Bisettelsen har funnet sted i stillhet 
etter fars eget ønske.

... konsert med Oasis i Oslo 
Spektrum, og koste oss 
glugg i hjel. Mest fordi 
vokalist Liam Gallagher var 
i snerrende toppform og var 
sånn passelig obsternasig, 
men også fordi bandet med 
den loppebefengte Chris 
Sharrock bak trommene 
var særdeles tight. De nye 
låtene viderefører det de 
gamle etablerte, og for meg 
var numrene fra bandets 
vidunderlige «Dig Out Your 
Soul» – en av fjorårets aller 
beste plater – høydepunk-
tene i settet. Oasis er det 
siste store rockbandet, og 
erklærer at de «gotta keep 
on keepin’ on». 

Jeg går når som helst i 
krigen for å forsvare Gal-
lagher-brødrenes storhet. 
Spesielt mot «indie»-folket, 
hvis hovedkriterium for hva 
som er kult («interessant») 
er at det er uavhengig 
(«autonomt»). Av hva? 

Og sånn var vi over i en av 
dette unge årets mange 
underlige debatter (Ari, 

Snåsamannen), nemlig 
«indie»-debatten, som ble 
initiert av marxisten 
Bendik Wold og påsvart på 
ulikt vis av mer frittsveven-
de elementer som trekløve-
ret Seltzer/Ihle/Rollness. 
Selv holder jeg i all hoved-
sak med de tre sistnevnte, 
og noe av grunnen til det er 
nettopp Oasis, og handler 
om bandets ubendige vilje 
til å være svære. Mens Wold 
ønsker at musikere og 
publikum så å si går opp 
(med andre ord ned) i en 
felles (demokratisk?) enhet, 
ønsker jeg at «stjernen» 
skal være larger than life – 
en estetikk utviklet på 
svært forskjellig vis av 70-
tallets popikoner som 
Bowie, Plant, Mercury og 
Pink Floyd. Felles for disse 
var avstand – en magisk 
forførende distanse som de 
brede massene elsket. 
Samme med Oasis, som i 
sommer skal spille for 
millioner av briter på en 
serie enorme utendørskon-
serter. «Det var da vi nådde 
ut til ’the squares’ at det 
hele tok av,» sier Noel 
Gallagher stolt. Indiefolket 
fnyser av slikt, for deres 
avstand handler om en 
avstand til massene/
streitingene. Men slikt blir 
det sjelden stor kunst av; 
heller introvert og surrete 
stammekunst for de få som 
behersker stammens 
selvfornøyde sjargong. 

Hans Petter Sjøli

Indiekunst fenger ikke massene.

Magisk avstand
OASIS: Det siste store rockebandet.  FOTO: SCANPIX

VI HAVNA 
PÅ …

Hans Petter Sjøli

   da han kom til Berlin på 70-tallet. Nå er han frisk som aldri før. FOTO: AFP/SCANPIX

«Denne perioden 
rapporteres det 
om to forbausende 
freshe rockestjer-
ner i Berlin»
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AKKURAT NÅ

– utfordrer det etablerte

Etter krigen fi kk jødene staten Israel. 
Men der bodde det allerede folk. Som 
ikke ville underkaste seg noe Moses sa 
for tre-fi re tusen år siden.  

Muslimene refses for å blande 
religion og politikk – men her slår da 
ingen USA, som støtter Israel come hell 
or high water. Og rebellen Kristus, 
kritisk til autoriteter og pengemakt, 
ville aldri tålt denne fariseiske krigs-
maskinen.

En tanke: Når sionistene får viljen 
sin, bør vi også gi Amerika tilbake til 
indianerne. Spokane-indianeren 
Sherman Alexie beskriver i sin roman 
«Reservation Blues» reservatene som 
en blanding av åpen soning og drabant-
by i helvete. Store Manitu er nok sint.

Men hvor gjør vi av euro-amerika-
nerne? Det blir neppe plass til dem i 
reservatene, slik de har ynglet. Vi får vel 
sende den hvite mann «tilbake dit han 
kom fra»! Men uff, har jeg plass til åtte 
blonde, feite Minnesota-bønder på 
kjøkkenet? 

Og i England vil overbefolkningen bli 
totalt grell. Britene har jo bl.a. fylt hele 
Australia, og aboriginene må også få 

igjen sitt hellige land. Tasmanerne kan 
ikke, siden de er utryddet til siste 
biologiske rest. Men husk Østen og 
Afrika! Hører du, Obama? 

Dette ender med tyfus og borgerkrig i 
Londons gater. 

«Nasjonalisme er menneskehetens 
meslinger», sa Einstein optimistisk. 
Men isåfall har barnesykdommen 
medført komplikasjoner: Pasienten er 
både døv og blind, og det spørs om han 
står det over.

Gaza nå: Skjør våpenhvile. Etter 
sanseløse massakrer kan den traumati-
serte befolkningen få sørge over sitt 
raserte samfunn, sine myrdede barn og 
beinløse familiefedre. Bombingen var 
døgnkontinuerlig – israelsk infanteri 
overså småunger som lå i ruinene med 
sine døde mødre, og hjelpekolonner ble 

beskutt. Skadene tydet på at israelerne 
ikke engang nøyde seg med konvensjo-
nelle bomber, men tydde til ulovlige 
høyenergivåpen med wolfram. På den 
andre siden av helvetes porter satt 
resten av verden og drøftet om dette var 
galt eller riktig. 

Det er psykopatisk å kalle muslimene 
terrorister fordi de utfører litt politisk 
vold etter at Vesten har smurt maski-
nene sine med blodet til barna deres i 
en syndig evighet. Hadde vi funnet oss i 
noe lignende? Nordmenn bærer seg da 
stadig som gale over en kortvarig 
overstyring med moderat våpenbruk i 
1940-årene, der knapt et menneske 
sultet i hjel på norsk jord. Det var rene 
høfl ighetsvisitten i forhold til det andre 
gjennomlider.

Og til de såkalte kristne her hjemme, 
som forsvarer herjingen med den vesle 
ørkenstripen full av fl yktningeleirer: 
Når Jesus ba de små barn komme til 
ham – trodde dere det var fordi han ville 
ete dem?

Elin Brodin,
forfatter

brodin.hagerup@gmail.com
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Elin Brodin
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Et dyrekjært par har 
forvandlet sin tre-roms leilig-
het til en dyrehage, ifølge 
ananova.com. Paret tar imot 
dyr fra Dyrebeskyttelsen, så 
nå har de: 30 giftige slanger, 
30 skorpioner, skilpadder i 
stua, griser i hagen ved siden 
av krokodilleburet, to igua-
naer, seks taranteller, seks 
surikatter, ugler, aper og over 
100 fi sk. 

Av en eller annen grunn fi kk 
jeg det nylig for meg at jeg 
skulle begynne å svømme. 
Regelmessig. Fra 07 til 08 om 
morgenen, mandag, onsdag, 
fredag. Jeg skal innrømme at 
jeg har en litt svak portfolio å 
vise til når det gjelder 
iverksetting og gjennomfø-
ring av helsebringende 
tiltak, sånn på regelmessig 
basis, annet enn at jeg er en 
fl ittig turgåer, men turgåing 
er liksom ikke sporty. De 
mer ambisiøse og sporty 
tiltakene strander stort sett 
etter et par hederlige forsøk, 
om jeg skal være ærlig.

Men det er nå nesten litt 
rørende å tenke på hvordan 
jeg likevel lar meg overbevise 
om at jeg denne gangen 
kommer til å fi kse det. At jeg 
kommer til å ta disse salige 
morgenjoggeturene i ti 
minusgrader utover vinteren 
når islaget fester seg, at jeg 
kommer til å sykle lange turer 
annen hver dag til jeg fonte-
nesvetter en hel sommer 
etterpå og at jeg en dag om 
ikke så altfor lenge kommer 
til å komme i gang med 
vektløfting, med P4-muzak i 
bakgrunnen på et eller annet 
klamt helsestudio i en kjeller 
med duggete koøyer i stedet 
for vinduer, hvis jeg bare 
bestemmer meg for det, 
liksom. Det er rart med det. 

Det jeg uansett ikke hadde 
regnet med, som jeg egentlig 
kanskje hadde glemt, det var 
– ja – i grunnen hvor gjespen-
de kjedelig det faktisk er å 
svømme. Herregud, den 
lammende fortvilelsen jeg 
følte idet jeg innså at jeg bare 
hadde svømt i ti minutter. Ti 
minutter! 50 minutter igjen! 
50! Hvert svømmetak ble 
seigere og seigere, vannet ble 
tyngre og tyngre, jeg døde 
liksom litt for hvert tak, føltes 
det som, mens badehettefan-
tomene raste forbi meg én 
etter én. Oj, oj, oj for et 
nederlag, som Arne Scheie 
ville sagt.

Vel. Det er litt fl aut, men 
etter 20 minutter ga jeg meg. 
Slett ikke sliten, bare drita lei 
av svømming.

Molly

Hybris

Duborgh I dag åpner Kunstindustrimuseet utstillingen «Et PLUS i norsk design-
historie». Her Tekanne, 1960-68 av Richard Duborgh.  FOTO: MATS LINDER




