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Aggressive landegrenser– se baksiden!
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KULTUR: Da Jack London
døde 22. november 1916
var han en av verdens mest
leste og best betalte
forfattere. I boka «Sjømann
til hest» av Irving Stone,
oversatt og utgitt på norsk i
1939, heter det at hele
verden sørget over han.
Side 20

ALLTID OPPDATERT I
KAMP MOT USANNHETER.
FOR FRED, LIKESTILLING

OG RETTFERDIGHET

UTENRIKS:  Regjeringer, frivillege organisasjonar og
journalistar verda over har fordømt ei lekking av
personlege data om meir enn 4000 ansette i media, skulda
for «samarbeid med terroristar» av pro-Kiev-aktivistar,
etter å ha rapportert frå krigsherja austre Ukraina. Side 14

Uproduktiv
offentlig sektor?

INNENRIKS:  For noen dager
siden ble stortingsflertallet
bestående av regjeringspartiene
FrP og Høyre, og partiene
Venstre, KrF og Arbeiderpartiet
enige om en ny skattereform.
Side 2 Oppdrettsgigant jakter

skitten profitt i Kvænangen
Jack London
1876-1916

INNENRIKS:  Oppdrettsgigant Marine Harvest utøver utidig press på politiske beslutningsprosesser i Kvænangen i Nord-Troms. Samtidig rår
en generell politisk unnfallenhet overfor kapitalkreftene. Side 6

Heksejakt i Ukraina:
journalister

KULTUR: En togtur tilbake i tid.
Fortellinger om dramatiske
menneskeskjebner fra
motstandskampen. En kamp for
frihet med personlige følger som
kan være både tungt og vondt å
skulle se for seg. Side 22

FAGLIG:  Streiken innen hotell og restaurant er avsluttet.
Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble enige om en avtale som blant
annet innebærer full innfrielse for kravet om reell lokal
forhandlingsrett. Side 4

FAGLIG:  Expert-boikotten: LO reagerte heldigvis momentant
denne gang og vedtok en total boikott av alle av den norske
Expertkjedens butikker. Side 3

En seier for samhold!



■For noen dager siden ble
stortingsflertallet bestående av
regjeringspartiene FrP og Høyre, og
partiene Venstre, KrF og
Arbeiderpartiet enige om en ny
skattereform.

Gledelig er det å konstatere at Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet de grønne valgte
å gå mot reformen. I den nye reformen
senkes selskapsskatten til 23 prosent. Høyre
og FrP ønsker fremover å senke det samlede
skatte- og avgiftsnivået i Norge. Lavere skatt
hevdes det, gir flere arbeidsplasser. Og da
menes det selvsagt i privat sektor.
Skattereformer og skattelettelser er ingen
spesiell oppfinnelse i 2016. Både i 1987 og i
1992 ble det gjennomført store skattereformer
i Norge. Borgerlige regjeringer har hatt sterkt
fokus på skatte- og avgiftsreduksjoner, og har
gitt, spesielt de rikeste, milliarder i
skattelette gjennom flere runder.

På 1970- og 1980-tallet var den årlige
offentlige veksten høyere enn i privat sektor.
Tallene for den årlige veksten i offentlig
sektor var henholdsvis 5 prosent på 70-tallet
og 2,7 prosent på 80-tallet. For privat sektor
var tallene henholdsvis 3,7 prosent og 1,8
prosent. Denne utviklingen har snudd i takt
med markedstenkningen. Både gjennom 90-
tallet og etter århundreskiftet har veksten i
privat sektor vært sterkere enn i offentlig
sektor. Spesielt på 2000-tallet har veksten i
privat sektor vært betydelig høyere enn i
offentlig sektor. «Fargen» på regjeringene har
ikke hatt nevneverdig betydning for
utviklingen.

Utviklinga de siste 20-25 årene har ført til en
underfinansiering av offentlige oppgaver. Det
gjelder for drift av kommunene, finansiering
av sykehus, sykehjem, skoler osv.
Innsparinger skjer i form av færre ansatte
som skal utføre oppgavene. Eller at oppgaver
blir sjeldnere utført, for eksempel at
hjemmehjelpen vasker gulv hver tredje uke i
stedet for annen hver uke.

Ifølge politikere og økonomer som tror
blindt på markedsliberalismen, så er
offentlig sektor mindre produktiv i forhold til
privat sektor. Siden offentlige
velferdsordninger i mindre grad er underlagt
den kapitalistiske konkurransen, så mangler
offentlig sektor innovasjon og evnen til
rasjonalisering hevdes det.
Konkurranseutsettingen og overføring av
offentlige oppgaver til private aktører skal,
om vi skal tro på markedsliberalistene, føre
til økt produktivitet og lavere kostnader.
Dette må til hevdes det, for at vi på sikt kan
finansiere utgiftene til offentlig sektor, og
dermed velferdsstaten. Den foreskrevne
medisinen ser vi som oppsplitting av
offentlige bedrifter, salg av offentlige
bedrifter, privatisering og gjennomføring av
markedstenkningen innenfor helsevesenet,
den såkalte New Public management. Prisen
betales av de ansatte i form av lavere lønn og
ofte betydelig dårligere pensjonsordninger
enn det man hadde som offentlig ansatt.
Eller at oppgavene skal utføres på kortere tid,
ofte med dårligere kvalitet som resultat.

Som jeg skrev tidligere i lederen så fikk vi
store skattereformer i 1987 og 1991, som
senere er fulgt opp av flere runder med
betydelige skattelettelser.

Markedstenkningen festet grepet utover på
80-tallet. Veksten i privat sektor økte raskere
enn i offentlig sektor. Det skal da gi flere
arbeidsplasser sier høyresida. Men
arbeidsledighetstallene sier noe annet. Mens
gjennomsnittlig ledighet på 70- og 80- tallet
var henholdsvis 1,7 prosent og 2,7 prosent, så
steg den kraftig på 90-tallet etter Høyre og
Willochs frislipp av økonomien noen år
tidligere. Fra år 2000 til i dag har
arbeidsledigheten gjennomsnittlig vært 3,6
prosent. Etter regjeringsskiftet i 2013 har
økningen fortsatt. Skattelettelser gir flere
arbeidsplasser?

«Kostnadssyken» er et begrep som den
amerikanske økonomen William Baumol
framsatte på 1960-tallet. I sin forskning kom
han fram til at produksjonsveksten innenfor
tjenesteproduksjon var svakere enn innenfor
vareproduksjon. Det var ingen synlig forskjell
på om tjenesteproduksjonen foregikk i
offentlig regi enn i privat regi, noe som
høyresida velger å overse. Offentlig sektor
domineres av tjenesteyting. Så lenge som
lønnsutviklingen innenfor tjenesteyting øker
i takt med lønnsutviklingen ellers i
samfunnet, så øker kostnadene sterkere i
offentlig konsum enn i privat konsum, som i
langt større grad består av varekonsum.

I NOU 2016:3 (norsk offentlig utredning) som
ble offentliggjort i februar i år heter det at
«Mindre standardheving på offentlige
tjenester betyr lavere bemanningsbehov i
offentlig sektor. Skattebyrden reduseres, og
rommet for privat konsum øker. En del av
denne konsumøkningen vil trolig bli brukt til
private kjøp av bl.a. undervisnings-, helse- og
omsorgstjenester for å kompensere for lav
standardheving av den skattefinansierte
produksjonen av disse tjenestene.»

Her trer regjeringens politikk klart fram i
lyset. Den ser for seg at offentlige tjenester
skal sultefores på bekostning av
skattelettelser. Siden skattelettelsene i stor
grad gis til de med mest fra før, vil de
uproblematisk kunne bruke mer på egen
helse, omsorgstjenester og egne barns
undervisning. Vi vil få en utvikling med både
mindre standardheving, som mange
mennesker må akseptere. Så vil vi få en
todeling av offentlige tjenester hvor de med
best økonomi kan kjøpe seg høyere standard.
På sikt vil det sette hele velferdsstaten i fare,
samt øke forskjellene i det norske
samfunnet.

Løsningen er selvfølgelig at allmenne
tjenester tilbys i offentlig regi. Egenandelene
i helsesektoren må fjernes, fordi det hindrer
de med dårligst råd fra å benytte seg av
tilbud. Tannlegetjenester må ses på samme
måte som øvrige helsetjenester.
Finansieringen må skje over skatteseddelen.
Vi kan ikke akseptere at privat konsum år
etter år øker mer enn offentlig konsum. Økt
offentlig konsum vil gi tusenvis av nye
arbeidsplasser og økt velferd for alle. Det er
god sosialistisk politikk!
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Uproduktiv offentlig sektor?

Terje Bjørlo
Redaksjonell medarbeider
terje.bjorlo@gmail.com

Regjeringa: Skal vårt offentlige gode til livs.
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Uproduktiv offentlig sektor?

■

Trondheimskonferan
sen 2016 vedtok i tilegg
til flere typer effektive
kampmidler at boikott
aksjoner skal kunne
brukes aktivt mot
håpløse og vrangvillige
selskaper, firmaer og
egenrådige høyrevridde
sjefer som var erklærte
tariff og
fagforeningsmotstand
ere.

Og at dette boikott våpenet er
meget effektivt viste det siste
eksemplet med aksjonen mot
elektronikk kjeden Expert her i
Norge. Styret i denne
butikkjeden med sine mange
landsomfattende butikker
hadde vedtatt å ikke forlenge
eksisterende lønns og
arbeidsavtaler for sine ansatte.
Heretter skulle hver ankelt
ansatt forhandle med sin
lokale sjef om sin personlige
lønnsplassering med
hovedkriterier basert på den
ansattes innsats og
selgerdyktighet. (Med andre ord
et skikkelig``trynebasert
lønnsopplegg``som slike
personlige ordninger ble
benevnt som i gamle dager!)

LO reagerte heldigvis
momentant denne gang og
vedtok en total boikott av alle
av den norske Expertkjedens
butikker. (NKP var også tidleg
ute med aktivister og utdeling
av opplysninger og
boikotthenstillinger til
potensielle kunder utenfor
inngangene til  Expertutsalgene
i flere norske byer, og mange
kunder snudde i døra etter å ha
lest om årsaken til aksjonen og
bakgrunnen til denne

konflikten.) Og resultatet lot
ikke vente lenge på seg. Etter
noen få dager med en meget
effektiv boikott kapitulerte
ledelsen i Expertkjeden
fullstendig og tariffavtaler for
de ansatte ble raskt opprettet og
undertegnet av partene. Og
Expert butikkene strevde
deretter meget hardt for å få
tilbake sine gamle kunder,
samt i forsøk på å kapre nye, at
de faktisk tilbydde en helt ny
sykkel gratis til kunder som
handlet datautstyr, TV eller
skrivere i deres butikker. Men
den rause gavekampanjen
varte meget kort tid og ble nok
en dyr affære for Expert.

I forbindelse med bruken av
dette effektive boikottvåpenet
kan det jo også være
interessant å se på
opprinnelsen og bakgrunnen til
selve ordet BOIKOTT og hvor
dette ordet egentlig stammer
fra. Da må man til det katolske
Irland og tilbake i tid til året
1880. Der var det en stor
godsforvalter i Mayo County
som het Charles Boycott som
kom i skikkelig konflikt med
stedets bønder. Bøndene i Mayo
County forlangte at
forpaktningsavgiftene på
markene deres ble kraftig

redusert. Godsforvalteren
Boycott avviste kravet og tvang
med våpen i hånd de som
hadde protestert bort fra jorden
de forpaktet. Etter denne
bortvisningen oppfordret den
irske politikeren Charles
Stewart Parnell arbeidere og
forretningsdrivende til å nekte
å arbeide for, eller å handle
med hr. Boycott. Forslaget ble

satt ut i livet med den
konsekvens at Charles Boycott
ble totalt isolert. Selv postbudet
lot være å levere post til godset.
Boycott måtte ansette 50
protestanter fra Nord-Irland for
å få avlingene i hus – under et
stort politioppbud. Enden på
visa ble at beskyttelsen kostet
langt mer enn det avlingene var
verd. Historien ble raskt et stort

samtale-emne, og i november
1880 brukte avisen London
Times ordet boycott for å
beskrive en situasjon med total
sosial og økonomisk isolasjon.
Etter det ble boycott innarbeidet
som en del av det engelske
språket, og noe senere
fornorsket til ordet boikott her
hjemme.
Kilder: ABC Nyheter

Boikott
– ett viktig våpen for fagbevegelsen

Knut Eide
Redaksjonssekretær
knut.eide@friheten.no

En butikkjede som fikk smake den norske fagbevegelsens effektive boikottvåpen.

Gratis sykkel kampanjen varte ikke lenge. (Expertledelsen sier iallefall at de har lært noe!)
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Streiken innen hotell og restaurant er avsluttet.
Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble enige om en avtale
som blant annet innebærer full innfrielse for kravet om
reell lokal forhandlingsrett. Dette innebærer at det årlig,
etter at det sentrale oppgjøret er vedtatt, skal avholdes
reelle lokale lønnsforhandlinger – med utgangspunkt i
den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet. De
tillitsvalgte gis innsyn i de økonomiske forhold ved sin
arbeidsplass. En fire uker lang streik avsluttes, og er en
stor seier for Fellesforbundet. Streiken har gitt
medlemmene et bra økonomisk resultat.

Norges Kommunistiske Parti gratulerer Fellesforbundet,
og gir samtidig forbundet honnør for en godt
gjennomført streik. Streiken har gitt Fellesforbundet 1000
nye medlemmer fra bransjen, og bidratt til en viktig
økning av organisasjonsgraden innfor en sektor med
stort antall unge, kvinner og utenlandske arbeidstakere.
Gledelig er det også å konstatere at Fellesforbundet har
fått mange nye medlemmer fra andre bransjer også.

Vi i Norges Kommunistiske Parti gleder oss over at
organisasjonsgraden innen hotell og restaurant øker slik
at bransjens arbeidsmiljøutfordringer, useriøse
virksomheter og sosial dumping kan bekjempes. En
økning av organisasjonsgraden innen hotell- og
restaurantbransjen vil sikre arbeidsforholdene for de
ansatte, og gi økt kunnskap om- og oppfølging av reglene
i det norske arbeidslivet.

 Streiken innen hotell- og restaurant er en seier for
arbeiderklassens solidaritet og samhold!
Norges Kommunistiske Parti var en av mange
organisasjoner som så viktigheten av å bidra med
streikevakter og med sympatiaksjoner. Det lokale
engasjementet i LO-systemet forplantet seg opp i ledelsen
til forbund som Industri Energi, Fagforbundet,
Transportarbeiderforbundet, Norsk Nærings- og
Nytelsesmiddelarbeiderforbund og
Arbeidsmandsforbundet. Da disse forbundene
signaliserte fra øverste hold at de var villige gå ut i
sympatistreik, ble det for vanskelig for NHO å stå løpet
ut. I tillegg slo arbeidsgiversidens samhold sprekker da
hotelleier Anker STI meldte seg ut av NHO Reiseliv som
følge av hotellstreiken.

Denne lærdommen må fagbevegelsen ta med seg videre.
Samhold og aktivisme nytter!

Norges Kommunistiske Parti gratulerer Fellesforbundet
med seieren de har gitt lavtlønnsgruppene innen hotell
og restaurant.

Norges Kommunistiske
Parti gratulerer norsk
fagbevegelse med å ha
synliggjort nytten i å stå
sammen. La oss ta kampen
videre, vokse oss større og
stå stadig sterkere!

En seier for
samhold!

Geir Magne Skavern
Redaksjonell medarbeider
gm.skavern@gmail.com

Finansbyråd Jens Ingvald
Olsen ønsker ikke at Tønsnes
skal bli logistikkhavn for
atomdrevne amerikanske
angrepsubåter, skriver Nordlys:

Onsdag ble det kjent at den
amerikanske marinen ønsker å
bruke den nye havna på
Tønsnes ved Tromsø. I følge
Forsvaret skal amerikanerne
nå på jevnlig basis bruke
Tromsø til
mannskapsbytte/hvile og
proviantering.

Rødts Jens Ingvald Olsen vil
sette en stopper for planen:

Jeg kommer til å ta saken opp i
byrådet, og mener vi må sørge
for at styret i Tromsø havn
instruerer havnesjefen om å si
nei til å inngå en slik avtale
med amerikanske
myndigheter. Denne saken har
flere viktige og prinsipielle
sider. For det første innebærer
dette økt risiko for en

atomulykke, og vi har ikke
beredskap til å handtere en slik
hendelse. Dernest er det slik at
en jevnlig tilstedeværelse av
amerikanske ubåter vil gjøre
Tromsø til et russisk
bombemål.- Jeg synes forøvrig
at det er et paradoks at man
bygger ned den norske militære
tilstedeværelsen i nord,
samtidig som man skal legge
til rette for mer amerikansk
virksomhet i det samme
området, sier Olsen.

USA har fire klasser
atomdrevne angrepsubåter:
Ohio-klassen, Virginia-klassen,
Seawolf-klassen og Los
Angeles-klassen. Disse båtene
utgjør en del av den framskutte
kjernefysiske styrken til USA,
og de fører rutinemessig
atomvåpen. USA har siden 2014
rustet opp sitt militære
materiell i Norge som ledd i sin
massive militære opprustning
mot Russland. I juni var den
amerikanske hærsjefen i

Europa (COMUSAEUR), general
Ben Hodges, på besøk i Troms. I
samtaler med
generalinspektøren for Hæren
(GIH) ga han uttrykk for ønske
om å øve mer på norsk jord.

Fra før av har USA
forhåndslagre i fjellhuler i
Norge. Utstyret lagres i tre
fjellhaller i Trøndelag: Bjugn,
Frigaarden i Stjørdal og i
Tromsdalen i Verdal. I august
2014 ble disse lagrene tilført
store mengder tyngre og mer
moderne våpen.

Og nå ønsker altså USA at deres
atomdrevne angrepsubåter skal
få en fast logistikkhavn mye
nærmere den russiske grensa.
Det er åpenbart for enhver som
ikke er betalt for å benekte det,
at dette trekker Norge enda
djupere inn i USAs krigsplaner
og øker faren for at Norge blir
dratt inn i en krig.

Landets 1,3 millioner
pensjonister og trygdede blir
også i år ofre for den blå-brune
regjeringens omvendte Robin
Hood-politikken. Å ta fra de
fattige og å gi til de rikeste i
landet. Selvfølgelig finnes det
velstående pensjonister, men
det minstepensjonister og
enslige trygdede som taper.
Dette er også «folk fleste» som
Frp. fridde til for en mannsalder
siden, men som i dag får en kald
skulder fra dette «nye
arbeiderpartiet» de limte på sin
usosiale politikk.

I fjor vår ble det utrolig mye
politisk støy omkring
trygdeoppgjøret. Årsaken var at
det endte med tap av kjøpekraft
for mange av landets
pensjonister. Ansvarlig Frp-
statsråd Robert Eriksson fikk
Frps stortingsgruppe mot seg i
Stortinget.

Også i år kan oppgjøret reelt sett
ende i minus for mange
pensjonister, men én ting blir
likevel totalt endret:

Stortinget får ingen egen sak
om trygdeoppgjøret.

Det blir ingen debatt bare om
trygdeoppgjøret i Stortinget i
juni.

- Vi har tatt for gitt at når vi er
ferdige med å drøfte
trygdeoppgjøret, så må dette gå
videre til bevilgende myndighet
som er Stortinget. Vi får nå
signaler om at det ikke skal
være slik lenger, men at
trygdeoppgjøret skal avgjøres
endelig av Kongen i statsråd,
sier Harald Olimb Norman,
generalsekretær i
Pensjonistforbundet, til
Aftenposten.

- Dette er en hån mot landets
pensjonister, mener han.

Norman viser til at det i det nye
systemet ligger en bestemmelse
om at Stortinget kan involveres
i spesielle situasjoner.

- Ingen skal fortelle meg at det
ikke er en veldig spesiell
situasjon at landets pensjonister
skal få en kjøpekraftsnedgang
på 1 prosent. Hvis ikke
Regjeringen kobler inn
Stortinget for å få en
tilleggsbevilgning nå, er dette
veldig spesielt, mener han.

- Det vil forundre meg stort om
ikke stortingspolitikere vil være
opptatt av trygdeoppgjøret 2016,
sier Norman. Han poengterer
også at trygdeoppgjøret er et

stort oppgjør med en
kostnadsramme på mellom 8–
10 milliarder kroner.

Han opplyser at forventet
lønnsvekst omtales i revidert
nasjonalbudsjett, at partier kan
fremme tilleggsbevilgninger der
og at resultatet av årets oppgjør
vil bli omtalt i neste års
statsbudsjett.

- Det er vanskelig å tyde dette
på noen annen måte enn et
forsøk på å kvele debatt og
kritikk, sier SVs trygdepolitiske
talskvinne, Kirsti Bergstø, som
antyder at det blir for
ubehagelig for Frp med mye
debatt om saken.

– For andre år på rad kommer
trygdeoppgjøret til å ende opp
med tap av kjøpekraft, sier
Bergstø, som også viser til at
Regjeringens prognoser tyder på
at det kommer til å fortsette slik
de nærmeste årene. Hun sier det
er «veldig spesielt» at Frp sitter
i en regjering når det legges
frem oppgjør der pensjonistene
taper og at Frp i tillegg «prøver
å hindre en offentlig debatt om
saken».

SV, Ap og Sp gikk imot den nye
prosedyre

Byråd sier nei til
amerikanske atomubåter i Tønsnes

«En hån mot landets pensjonister»
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■EUs jernbanepakke IV om
regulering av persontrafikk på
jernbanen nærmer seg ferdig
vedtak.

Lill Sæther, faglig sekretær
Nei til EU

EUs regulering av jernbanen
begynte med det første
jernbanedirektivet i 1991 hvor
det ble reist krav om et
regnskapsmessig skille mellom
forvaltning av infrastruktur på den ene
siden, og driften av gods- eller
persontransport på den andre. I perioden
2001-2007 kom det tre jernbanepakker.
Bestemmelsene er tatt inn i EØS-avtalen,
og følgelig i norsk lov- og regelverk.

Jernbanepakke IV har som mål å fullføre
det indre marked på jernbaneområdet,
med åpen konkurranse. Norske
myndigheter mister
beslutningsmyndighet og kontroll med
jernbanedriften til befolkningen, som får
et dårligere og dyrere tilbud, og de ansatte
går utrygge tider i møte.

Jernbanepakke IV ble lagt fram i 2013 og
består av seks rettsakter. Den tekniske
delen er allerede vedtatt. Nå skal det legges
til rette for konkurranse om innenlands
persontrafikk på jernbane. Grunntanken
er at togselskaper skal ha likeverdig og
ikke-diskriminerende tilgang til
jernbanenettet i alle EU-land. NSB og
Jernbaneverket kan fortsatt være i
offentlig eie, men de må være juridisk,
operasjonelt og finansielt uavhengige av
hverandre .I tillegg til splittelse av
infrastruktur og operatøransvar, er det
foreslått endringer når det gjelder
standardiseringer på europeisk nivå, både
tekniske installasjoner i infrastrukturen,
sikkerhetsregelverk og rullende materiell.

Oppsplitting – ikke

samordning

Det ble i april oppnådd en «uformell»
enighet om teksten i Jernbanepakke IV,
som ministerrådet har bekreftet. Den vil
bli vedtatt i EU i løpet av 2016.
Jernbanepakke IV er EØS-relevant og skal
nå behandles og tas inn i norsk regelverk
gjennom EØS-avtalen. Regjeringens
jernbanereform fra våren 2015 er for øvrig
helt i tråd med EU-regelverket. Under den
landsomfattende streiken mot denne
reformen i juni i fjor, sa leder i Norsk
Jernbaneforbund, Atle Brunborg:

«Det skal lages et direktorat,

et statsforetak og et

verkstedselskap. Det kan

ende med 12-15

virksomheter. Dette er

oppsplitting, ikke

samordning.»

Erfaringene med privatisering av
jernbanen i andre land er ikke gode, og
situasjonen i England er det mest kjente
eksempelet. I dag er det bare Sverige og
Storbritannia som har gjennomført en
fullstendig åpning av
persontrafikkmarkedet. Tyskland, Italia,
Østerrike, Tsjekkia og Nederland har
innført en begrenset åpning.

Konkurranse og anbud fra

2020

Det vil bli forbud mot begrensninger for
selskaper som konkurrerer mot
eksisterende selskaper som driver
passasjertrafikk, samt påbud om
anbudsutsetting av persontrafikk med
offentlig kjøp. NSB og Jernbaneverket må
stille materiell og infrastruktur til
disposisjon for private aktører som
eventuelt vinner anbud.

Det EU-organene er blitt enige om omtales
slik: «I den omforente teksten vil det

tillates åpen konkurranse på det nasjonale
passasjermarkedet fra 2020, moderert ved
såkalte beskyttelsesklausuler. Fra 2023
skal konkurranse og anbud være normen
for å oppnå kontrakter om offentlige
tjenester. Kontrakter uten anbud vil
imidlertid kunne tillates hvis det
begrunnes med at det er samfunnsmessig
påkrevet.»

Byråkrati og økte kostnader

Den nye jernbanepakken vil bidra til mer
byråkrati, økte kostnader og kaos på
norske togstrekninger, i tillegg til et dyrere
og dårligere tilbud for passasjerene. En
konkurransesituasjon vil kreve et eget,
nytt forvaltningsbyråkrati for alt fra
anbudsutforming til prosessovervåkning i
tilbudsperioden, samt mye kompetanse
for å vurdere de ulike tilbudene. Det vil bli
behov for flere konsekvensutredninger og
overvåkning av tilbyders faktiske
leveranser. I tillegg kommer tilbyderes
kostnader ved å utforme sitt tilbud på
grunnlag av utlyste anbud. Disse

kostnadene vil belastes kundene og
skattebetalerne, fordi selskapet vil måtte
bake disse inn i sine priser.

I en rapport fra European Federation of
Public Service Unions (EPSU) fra mai 2012
anslås det at kostnadene ved
anskaffelsesprosess og oppfølging i
kontraktsperioden beløper seg til 10
prosent av kontraktssummen.
Leverandørens øvrige administrative
kostnader kommer i tillegg.

Lønn og arbeidsvilkår

Det vil bli økende usikkerhet og press på
de ansattes lønns-, arbeids- og
pensjonsvilkår. Når det skal leveres så lave
anbud som mulig, er de ansattes lønn og
rettigheter noe det kan spares på. De
ansatte i selskapet som taper et anbud
etter at de har hatt oppdraget en periode,
står i fare for å miste jobben. Det åpnes i
regelverket for at medlemslandene kan
beskytte arbeidstakere gjennom å kreve at
nye operatører ansetter de som mister
jobben hos de som taper anbud, men det
er ikke noe pålegg.

Leder i Lokomotivmannsforbundet, Rolf
Jørgensen, uttalte i Stortingets
komitehøring våren 2015: «Her kan det bli
press på arbeidstider, ansettelsesforhold
og kjøre- og hviletidsbestemmelsene».

Jernbanens utfordringer

Jernbanepakke IV er et stort inngrep i den
enkelte stats rett til å organisere sin egen
kollektivtrafikk tilpasset nasjonale
forhold. I regelverket flyttes myndighet på
jernbaneområdet fra nasjonalt plan til
EU-plan, det vil si Det europeiske
jernbanebyrået (ERA). Forskjellene mellom
de nasjonale infrastrukturene og
regelverket for å betjene dem, er veldig
store. Det er ikke sikkerhetsmessig
forsvarlig å gi en sentral godkjenning.

Det er også bekymringsfullt at ERAs
prioriteringer først og fremst gjelder krav
om økt markedsadgang, og ikke å
opprettholde/videreutvikle et høyt
sikkerhetsnivå. Ønsket om enklere
markedstilgang må ikke gå på bekostning
av sikkerheten på det nasjonale
jernbanenettet. Økt konkurranse gir ikke
svar på dagens utfordringer på jernbanen.
Å åpne for mer konkurranse på en
underdimensjonert og delvis utslitt
infrastruktur gir ingen totalgevinst for
samfunnet. Kun en nasjonal, samordnet
og planmessig drift av jernbanesystemet
som helhet kan gi en god løsning.

Statseide selskaper i Tyskland, Frankrike
og Østerrike har organisert infrastruktur
og operasjon i statseide holdingselskaper
for å sikre en samordning mellom de ulike
delene av jernbanen. EU-kommisjonen
mener at dette virker hemmende på
konkurransen i jernbanesektoren, og
ønsker i prinsippet å forby denne type
konstruksjoner.

Jernbanepakke IV

Hva er det egentlig de vil med jernbanen, EU?
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lokalt Friheten har kommet ut siden vi var illegale i 1941-1945. Undertrykt
og fortiet i ettertid. Nå gir vi deg tilbakeblikk på nyheter og hendelser
i årene som er gått.
Er det noe spesielt fra arkivet du vil lese? Send epost til
friheten@friheten.no
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Tilbakeblikk

■Oppdrettsgigant Marine
Harvest utøver utidig
press på politiske
beslutningsprosesser i
Kvænangen i Nord-
Troms. Samtidig rår en
generell politisk
unnfallenhet overfor
kapitalkreftene.

Tidligere regiondirektør i
Fiskeridirektoratet Arne Luther
mener et oppdrettsanlegg ved
øya Spildra vil bety slutten for
det tradisjonelle fisket i området.
Luther er rystet over at en
kommune vil tillate et
multinasjonalt selskap å jage
kommunens egne fiskere fra et
område de har høstet i mange
hundre år. Luther bruker ordet
grotesk. En fiskeribefolkning
som har brukt området i utallige
generasjoner blir forvist av
storkapitalen (Nordlys 19.04.16)
.
I Fiskarbladet Fiskaren (20.04.16)
avslører tidligere Kvænangen-
ordfører Jan Helge Jensen
(Kystpartiet) hvordan
oppdrettsgiganten har utøvd
press på kommunen. «En gang
var en av mellomlederne ved
Marine Harvest sin avdeling i
Kvænangen inne på kontoret
mitt. På veg ut sa han at hvis jeg

ikke støttet Marine Harvest, kom
han til å bli sint på meg resten
av livet»

Videre i en kronikk i Nordlys
(16.04.16) opplyser UiT-professor
og kvænangsværing Ivar
Bjørklund at «i løpet av våren
2015 ga selskapet [Marine
Harvest] 725 000 til fotballbane i
Burfjord, og inviterte
kommunestyret på en større
middag med tilhørende ‘innspill
til politikerne’. Kommunestyret
gikk deretter inn for at Spildra
Øst likevel kunne brukes til
oppdrett».

Kvænangen var en av landets
beste fjorder for seifiske og for
gyting av torsk. I dag er seien
borte og torsken er nærmest
forsvunnet fra gyteområdene.
Om villfisken er blitt borte som
følge av oppdrettsnæringen er

vanskelig å bevise, men
fjordfiskerne er overbevisste om
at så er tilfelle.

Tidligere sjarkfisker Arnold
Jensen drev i 30 år fiske i
området Spildra Øst. Han sier at
på 1980-tallet da laksen
fremdeles ble fôret med øsekar,
så fiskerne på oppdrett som en
velsignelse for kysten. Men på
begynnelsen av 2000-tallet
begynte vi å se alvoret med de
negative konsekvensene av
oppdrett, både i utslipp fra
anleggene og at oppdrett ble lagt
på gytefeltene (Fiskarbladet
Fiskaren 20.04.16).

Oppdrettsgiganten Marine
Harvest kjøpte for 4 år siden
lokaleide Jøkelfjord Laks, og er i
dag enerådende på oppdrett og
lakseslakteri i kommunen. I juni
2014 vedtok kommunestyret i

Kvænangen en kystsoneplan for
kommunen. I planen inngikk
vern av bla. fiske- og
gyteområdene øst for øya Spildra.

Et halvt år senere kom en
søknad fra Marine Harvest om å
etablere «en lakselokalitet» ved
Spildra Øst. Søknaden ble
behandlet i formannskapet 7.
oktober i fjor. Rådmannen
innstilte på dispensasjon fra den
vedtatte kystsoneplanen, men
formannskapet sa nei. En rekke
høringsinstanser var sterkt
negative til dispensasjon.

Saken ble utsatt under
kommunestyremøtet 21. oktober,
men på møtet 13. november ble
dispensasjon vedtatt.
Oppdrettsgiganten ble dermed
gitt rett til å «etablere et anlegg
for akvakultur ved Ravelsnes på
østsiden av Spildra».

Arbeiderpartiet, Høyre og Frp
stemte for, Kystpartiet og SV mot.

Åtte instanser sendte klager på
vedtaket. Blant dem Kystverket,
Kvænangen fiskarlag, Spildra
grendelag og Sametinget. Saken
ble så behandlet på nytt av
formannskapet 4. april i år, men
med uendret innstilling: «Det
foreligger ikke avgjørende nye
opplysninger i klagene. Vedtak i
kommunestyresak 70/2015
opprettholdes. Saken sendes
Fylkesmannen for
klagebehandling». Rådmannens
innstilling ble vedtatt.

Onsdag 27. april vedtok så
kommunestyret i Kvænangen,
med 9 mot 6 stemmer, å avvise
klagene på
k o m m u n e s t y r e v e d t a k e t
november 2015. Vedtaket gir
dermed oppdrettsgiganten

OPPDRETTSKONFLIKT: Et lokalt kystfiskefartøy driver fiske øst for Spildra i Troms. Motstanden mot lakseoppdrett i området er sterk.
                           Foto: Adnan Igacic

Oppdrettsgigant jakter skitten profitt i Kvænangen
Jager vekk lokale fiskere

Bjarne Herold Johansen
Redaksjonell medarbeider
bjarne.johansen@uit.no

FISKE



Marine Harvest dispensasjon fra
kystsoneplanen, og rett til å
etablere et oppdrettsanlegg øst
for øya Spildra. Saken er
imidlertid videresendt
Fylkesmannen i Troms.

I klagen viser Sametinget til at
Fiskeridirektoratet ikke
anbefaler et oppdrettsanlegg ved
Spildra Øst på grunn av lokalt
fiskeri, gyteområder for torsk og
nærhet til rekefelt.

Sametinget mener at
generasjoners tradisjonelle bruk
bevarer naturmangfoldet og er
av stor verdi for utøvelse av
samisk næring og kultur, jfr.
naturmangfoldloven (NMF) § 8.
Sametinget kan ikke se at
samiske forhold og hensyn
vedrørende tradisjonelt fiske ved
Spildra Øst er utredet.
Tradisjonelt fiske er heller ikke
tillagt vesentlig vekt i
høringsprosessen og
innstillingen til dispensasjon.

Også Naturvernforbundet er
involvert og vil prøve å få mer
kunnskap om de ressursene som
finnes rundt Spildra.
Oppdrettsnæringa må ikke få lov
til å sparke bein under
kystfiskerne, sier Anton Petter
Hauan som er forbundsleder i
Troms. I arealkonflikter må det
miljøvennlige kystfisket ha
fortrinnsrett.

I rapporten «Risikovurdering av
norsk fiskeoppdrett»
offentliggjort 26. april fastslår
forskere ved
Havforsknings ins t i tu t te t :
«Torskens livssyklus og atferd
indikerer at oppdrett potensielt
kan påvirke rekrutteringen hos
torsk på flere måter; ved å endre
torskens gytevandring, ved at
anleggenes fysiske konstruksjon
hindrer gyteatferden, ved
habitatendringer av gyte- og
oppvekstområdene, og ved
endring av torskens
oppholdssteder utenom selve
gytingen».

Forskerne gir imidlertid ikke et
entydig og pålitelig svar på om
oppdrett virkelig påvirker gyting
og rekruttering av torsk. For både
« v a n n k r a f t u t b y g g i n g e r ,
ødeleggelse av grunne
oppvekstområder, økt mengde
fargestoff i kystvannet fra
nedbør og gjødsling, og
klimavariasjoner kan påvirke
bestanden av kysttorsk
negativt». Og forskerne
konkluderer derfor med at
«årsaken til den dårlige
bestandssituasjonen for
kysttorsken langs store deler av
norskekysten» fortsatt er ukjent

Allerede i 2003 (12.09.03)
offentliggjorde nettstedet
forskning.no artikkelen «Torsk
liker ikke oppdrettslaks», basert

på forskning ved
Havforskningsinstituttet og
F i s k e r i f o r s k n i n g / N o r g e s
Fiskerihøyskole i Tromsø. Både
forsøk med torsk i kar og
intervjuer med fiskere i
Altafjorden og Øksfjorden i
Finnmark tydet på at gytetorsk
unnviker fjordområder med
lakseoppdrett, men resultatene
var ikke entydige.

I et avisinnlegg «Ei moderne,
men primitiv næring» (Nordlys
29.04.16) beskriver professor
Ragnar Elias Nilsen ved UiT
situasjonen i oppdrettsnæringa
som svært alvorlig. Ferske
forskningsresultat fra
kystfinnmark understreker
alvoret når det gjelder lokale
konsekvenser for naturmiljø og
andre næringsvirksomheter:

 «Altafjorden var tidligere en
så god fiskefjord at kystfiskerne
kunne få hele årsinntekta si i
fjorden. Oppdrettsanlegg i de
store sunda inn til fjorden har
tydeligvis ødelagt grunnlaget for
dette fisket». Videre skriver han:
«I Nordkapp kommune er
Lafjorden og det indre av
Sarnesfjorden planlagt brakklagt
på grunn av
oppdrettsvirksomhet.

Fiskere og hyttefolk forteller om
fjordområder fulle av møkk, om
sterkt reduserte
fiskeforekomster og ødelagt
lokal fisk, om stank fra sjøen på
varme dager og tilgrisa strender.
Nordkapp kommune prøver å
begrense oppdrettsvirksomheten
til tidligere tildelte
konsesjonsområder og vil

reservere de ytre fjordområdene
for vanlig fiske». U i T -
professoren trekker fram
fiskerijournalist Kjersti Sandvik
sin nye bok. Her er forklaringa
på raseringa av fjordene at «Det
er pengan som rår»:

«Det har vært dels formidable
fortjenester på oppdrett de siste
åra, som stort sett ender opp i
sørnorske og utenlandske
konsern. Under den rådende
n y l i b e r a l i s t i s k e
samfunnsmodellen gir stor
inntjening makt. Åpenbart også
til å kunne slippe unna
reguleringer og begrensninger
som andre mer etablerte og
mindre lønnsomme næringer er
underlagt», konkluderer Nilsen.
 Roy Isaksen (52) driver
Spildras eneste butikk, en
turistbedrift, et overnattingssted
og en liten pub. Han er leder for
Kvænangen fiskarlag, og lover
rabalder den dagen Marine
Harvest plasserer sine
lakseanlegg utenfor Spildra:
«Hvis det mot all formodning
skulle gå så langt at
myndighetene sier ja, og de
begynner å sette ut anleggene
der, så er vi mange nok som er
klare å ‘kvesse knivene’ våre og
da går vi til sivil ulydighet. Vi er
villige til å havne i fengsel for å
stoppe dette» (nrk.no 29.04.16).

Isaksen mener Spildra er en fin
plass å bo og vokse opp, men
frykter et lakseoppdrett: «Det vil
føre til stor forurensing av
havbunnen her og lakselusa vil
også være en stor trussel».
Isaksen nevner flere steder i
Kvænangen der fisken forsvant
etter at det ble lakseoppdrett der.
Det gjelder Jøkelfjorden og
Rakkenes.

Samboerparet Sigrid Iversen og
Trond Isaksen bor også på
Spildra. De driver med fiske og
videreforedling til boknafisk,
som selges til restauranter i Alta
og Tromsø. Trond Isaksen er
leder for Spildra grendelag.
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Friheten nr. 116/56: 24. mai

Kommunistene foreslo 270
millioner mer til bustad- og
husbanken

Friheten nr. 114/66: 23. mai

Fest over T-banens D-dag

Oslo nye tunnelbane, som har kostet nesten en halv
milliard kroner, ble høytidelig åpnet søndag under stor
festivitas - i nærvær av H. M. Kongen og en lang rekke
utenlandske og innenlandske gjester.

Friheten nr. 35/86: 22. mai

Dypt bekymret over
verdenssituosionen
JEG SATSER PÅ DE UNGE sier Willy Brondt

- Jeg satser på de unge. Jeg er ikke blitt mer pessimist
på mine eldre dager, men er dypt bekymret over
kapprustningen og nøden i den 3. verden.
Dette sier fredsprisvinneren Willy Brandt 15 år etterat
han fikk prisen. Nå har han skrevet bok om elendigheten
i 3. verden. Iden anledning er han tilbake i gamlelandet"
Norge.
- Flytt noen prosent av rustningsmilliardene til et
internasjonalt solidaritetsfond. Gorbatsjov og hans
kolleger er innstilt på en alvorlig drøftelse av disse
mulighetene, sier Brandt.

Oppdrettsgigant jakter skitten profitt i Kvænangen

I kommunestyre-vedtaket i Kvænangen 27. april gis Marine Harvest dispensasjon fra kystsoneplanen
for å anlegge et oppdrettsanlegg på østsiden av Spildra. Saken er sendt videre til Fylkesmannen i
Troms for klagebehandling og endelig avgjørelse. (Kartiskolen.no)



Samboerparet mener et
lakseoppdrett vil tvinge folk til å
flytte:

«Laksen er jo en rovfisk på
torskeyngelen, og torsken har jo
ikke lyst til å legge eggene sine
rett foran nesen på laksen. Han
vet jo ikke at laksen er buret inn.
Jeg er veldig redd for at det ikke
vil komme fisk inn i fjorden i det
hele tatt», poengterer fisker og
forretningskvinne Sigrid Iversen
til NRK.

Samfunnsforsker Ivar
Bjørklund («professor og

hytteeier») har deltatt aktivt i
debatten om oppdrettsanlegg i
Kvænangen. I et leserinnlegg i
Nordlys (26.04.16) skriver han:

«Først av alt: Jeg tror ikke
politikerne i Kvænangen er
korrupte og jeg tror ikke at de er
«nyttige idioter» slik ordfører
Eirik Mevik (Ap) skriver i Nordlys
23. april. Men jeg tror at de er
nyttige - nyttige for et selskap
som Marin Harvest som er helt
avhengig av deres politiske
velvilje. Slik velvilje oppnår man
som ellers i livet ved å være både
hyggelig og gavmild.

 Særlig hvis mye står på spill
- som for eks. en
dispensasjonssøknad. Gaver
skaper bindinger og bindinger
kan være konsekvensfylte. Men
en ting er å være nyttig, noe
annet er å være utnyttet. Og det
er dessverre den skjebnen som
er blitt Kvænangens politikere til
del. De er utnyttet av verdens
største oppdrettsselskap til å gi
fra seg uerstattelige verdier uten
å få noe igjen. Man kan gjerne
kalle det knapper og glansbilder
(IB) eller sølvpenger (Nordlys) -
realiteten er den samme».

Bjørklund peker på fire
uavklarte forhold rundt
dispensasjonssøknaden: (1)
miljøkonsekvenser, (2) lokale
inntekter, (3) kystsoneplanen og
(4) rettigheter. Oppdrettsnæringa
er et miljøsvin og sin egen verste
fiende. Bjørklund skriver: «Sterkt
økende medikamentbruk for å
hanskes med
sykdomsspredning, en stadig
økende mengde resistent
lakselus, negative konsekvenser
for villfisk og rekebestand,
kontinuerlig rømming til tross
for alle ‘nullvisjoner’
(Aftenposten Innsikt juni 2015)».

Videre skriver Bjørklund:
«Laksefôret er nå 70%
vegetabilsk, dvs, soya dyrket i
Brasil på bekostning av
regnskogen. Importmengden av
fôr er større enn
eksportmengden av laks. I denne
situasjonen annonserer så
regjeringen en femdobling av
oppdrettsnæringen, og Marin
Harvest forteller Kvænangen
kommune at de representerer
‘fremtidens løsninger mot en
ytterligere bærekraftig
akvakultur’».

Marin Harvest ser åpenbart
store verdier i en gratis tilgang
til fjorden (sjøareal) i
Kvænangen, ved å ville investere
520 millioner i et
oppdrettsanlegg. Årlig vil
kommunen imidlertid bare ende
opp med 25 200 kroner (!) i

skatteinntekter fra selskapet. Og
arealavgift kan kommunen se
langt etter. Selskapet vil
selvfølgelig redusere utgiftene
mest mulig ved å bruke billig
teknologi og innleid utenlandsk
arbeidskraft.

I kystsoneplanen er gyte- og
fiskeområdet ved Spildra vernet
mot oppdrett, men Marin
Harvest søkte altså like godt om
dispensasjon fra planen bare et
halvt år etter at den var vedtatt.
Alle 8 høringsinstanser gikk
imot, men kommunens politiske
ledelse har valgt å støtte
søknaden. Blir fiskerne fratatt
sine rettigheter (sedvanerett) til
fiske vil en rettslig avklaring
kunne utløse store
erstatningsbeløp, avslutter
Bjørklund.

Oppdrettsplanen har utløst et
sterkt lokalt engasjement, og en
oppmerksomhet langt utover
kommunen. Folkemøter har
vært arrangert og Brennpunkt-
redaksjonen har vært på plass.
Nordlys-journalist Ola Solvang
skriver (28.04.16): «Historien om
de gjenstridige fiskerne på øya
Spildra som nekter å la seg
overkjøre av verdens største
oppdrettsselskap rører ved en
nerve og har en appell langt
utover oppmerksomheten et
ordinært kommunestyrevedtak
i den vesle kommunen kan
regne med å få».
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Eva Thomassen

■Jeg kom nylig hjem fra
Syria, mitt andre besøk i
løpet av siste halve året.

Vi var de første sivile som
17.april fikk komme inne i
Palmyra etter at den syriske
hæren med hjelp fra Russland,
befridde byen 27.mars etter
kraftige kamper mot IS. Vi fikk
se skadene på oldtidsbyen og
raseringen av boligområdene. Vi
fikk se Amfiteateret hvor 30
syriske soldater ble drept etter å
ha blitt tatt til fange av IS i mai
2015. Vi hørte drønn og så store
røyksøyler fra minerydding. Vi
så kratrene etter   noen av de
3000 minene   IS hadde plantet
i Palmyra. Ingen skulle komme
inn i   Palmyra. 200 syriske
soldater ble drept av miner.

Under hele Palmyra hadde IS
plantet et avansert minefelt
som ved berøring ville få
Palmyra   sprengt i filler.
Russiske spesialister klarte å
uskadeliggjøre disse.
A m m u n i s j o n s l a g r e ,
massegraver ble avdekket.
Syriske offiserer redegjorde for
oss hvor komplisert operasjonen
med å befri Palmyra var.
Avanserte russiske militære
styrker i samarbeid med den
syriske hæren gjorde at de
tilslutt lykkes med å befri byen
fra terrorister. Vi ble fortalt
hvordan kolonner med over
hundre  militære kjøretøy, 4000
terrorister og enorme mengder
med militært utstyr kunne
bevege seg usett gjennom
ørkenområdene. Syriske
offiserer svarte kort at det var
amerikanske fly over
områdene…   IS ødela
elektrisitets- og
vannforsyningen til Palmyra.
Hvordan kunne da terroristene

klare å leve uten vann i
nærmere et år? Vi ble vist
vannflasker som var etterlatt
med påskriften: ‘made in Iraq»-
made in Turkey’.

Grunnen til at kampen om
befrielsen av Palmyra var
komplisert, var at terroristene
var meget godt trent   i bl.a.
Afghanistan,   Saudi Arabia og
Jordan (!). Terroristene var fra
bl.a. Saudi Arabia, Sentralasia og
Europa. Å befri Palmyra var en
strategisk  seier i kampen mot
IS. Palmyra ligger  midt i Syria.
Det er nettopp derfor den
øredøvende tausheten fra
vestlige politikere til den
heroiske bragden fra Syria og
Russland . Palmyra ligger på
vegen til Damaskus…

Vi besøkte Homs og fikk se de
enorme skadene etter
terrorgruppers ødeleggelser. Vi
hadde samtaler med fagetater
for regionen som også Palmyra
ligger under. Vi ble vist hvilke
store oppbyggingsprosjekter

som er påtenkt. Disse svært
kompliserte militære
operasjonene i Palmyra og i
Homs har Solberg-regimet ikke
tatt hensyn til i beslutningen
om å trene syriske opprørere.
Den syriske hæren med hjelp
fra Russland, Hesbollah,
spesialsoldater fra Iran utgjør en
effektiv koalisjon i kampen mot
terrorgrupper. En kamp den
syriske hæren har ført i over
fem år. Norge skal ikke slutte
seg til denne koalisjonen.
Norge har lenge deltatt i krigen
mot Syria

Vi så de enorme

ødeleggelsene etter

terroren i Homs

I 2014 ble Norge med i en USA-
ledet koalisjon på 60 land som
har soma agenda å bekjempe IS.
Et mislykket prosjekt.
Beslutningen hviler derimot på
at  Norge anerkjenner
Nasjonalkoalisjonen som ble
dannet i 2012 som ‘legitim

representant’ for det syriske
folket.  Å rettferdiggjøre
invasjonen av Syria og å sette
alle internasjonale lover til side,
er derved tuftet på at Syria er
styrt av en ‘diktator’ uten
politisk og militær portefølge.
Videre lener regjeringen seg på
‘det internasjonale samfunnet’,
eller det mer korrekte USA og
Frankrikes oppfordring om å
trene syriske opprørere i Jordan
til kamp mot IS. 60
spesialsoldater har fått
oppdraget. Opprørerne skal
kjempe inne i Syria. Grensene
mellom Jordan og Syria er
kontrollert av ulike
terrorgrupper – også IS. Hvordan
våre opprørere skal forsere disse
er det ikke redegjort for.

Ulovlig krig

Den syriske regjeringen
reagerer på at Norge invaderer
Syria . Til det har Brende sagt-
at dette var ‘forventet’. Utsagnet
bekrefter norsk   politikk fra
2012.   Derfor kan Norge sette
folkeretten til side.
Terrorgruppene opererer under
ulike navn:    IS, FSA, Al-Nusra,
ISIS, Ahrar Alsham.  Det som er
felles er at de utfører
terrorangrep mot den syriske
hæren, den syriske staten og
sivilbefolkningen – ikke mot
hverandre. I enkelte områder
har de slått seg sammen, som
nå i Aleppo. Det blir derfor
umulig å skille ut en gruppe slik
regjeringens  intensjon er.
Når Solberg snakker om at hun
ikke ‘tror’ at dette vil resultere i
mer terror i Norge vitner det om
en politiker i spagat.

Jeg har møtt ministere,
muftien, den gresk-ortodokse

patriarken, lederen for den
armenske kirken, drusere,
journalister, pressefolk,
akademikere, militære ledere,
arkeologer, bygningsarbeidere,
barn, soldater, flyktninger og
o p p o s i s j o n s p o l i t i k e r e .
Forsoningsminister  Ali
Haydar  er leder av et
opposisjonsparti.
Jeg har besøkt Homs, Palmyra,
Yarmouk, Malolah, Sweida,
Damaskus, landsbyene rundt
Crak des Chevaliers. Alle stedene
utsatt for terrorgruppers
herjinger.

Sivilsamfunnet

fungerer

Jeg var i Syria under
parlamentsvalget 13.april. Vi var
innom flere valglokaler og
møtte opposisjonspolitikere som
stilte til valg. Felles for dem alle
er at de kjemper for at politiske
prosesser skal føres innen den
sekulære staten som Syria er
tuftet på.
Sivilsamfunnet er intakt, den
syriske hæren er samlet og
president Al-Assad har stor
støtte i det syriske folket tross 5
år med krig.
Krigen i Syria er ingen
borgerkrig. Narrativet om de
’fredelige demonstrasjonene
som ble brutalt slått ned på av
‘regimet’’ er ikke annet enn et
narrativ. Dette er en
stedfortrederkrig med
leiemordere fra hele verden.
At norske politikere ikke stopper
regjeringen i å sende soldater til
Syria, vitner om at Norge fører
en degenert politikk av
kunnskapsløse politikere.  Vi har
blitt en proxyhær for USA. I Syria
blir norske soldater
amerikanske leiesoldater.
Soldater som kan bli drept av
takfirigrupper.
Når Solberg snakker om at hun
ikke ‘tror’ at dette vil resultere i
mer terror i Norge vitner det om
  en politiker i spagat. Alle vi
møtte beklaget terroren i Paris
og Brussel og ba oss føre en felles
kamp mot terror.
Som den syriske offiseren som
fant massegravene i Palmyra
fylt med drepte soldater og
innbyggere sa til oss:  Dere må
ikke overlate kampen mot terror
til Syria alene. Det er et
internasjonalt ansvar.
Vi lovet å bringe budskapet ut av
Syria…
Det gjorde jeg. Jeg skrev til UD.
02. 05. 2016   fikk jeg følgende
svar fra UD:
<<Henvendelse vedrørende
Syria. Det vises til din epost av
18. februar 2016 vedrørende din
reise til Syria i fjor høst og dine
synspunkter på situasjonen i
Syria. Vi tar synspunktene til
etterretning>>

Norge støtter terroristene i Syria

Terroistene etterlot seg vannflasker «made in Iraq» «made in Turkey»

NORGE I KRIG
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"Da vårherre var ferdig med sitt siste arbeid, ormen, padden og blodiglen,
var det enda et emne igjen, en aldeles eiendommelig substans, hvorav

han skapte streikebryteren.

 Streikebryteren er et tobent dyr med sjel, lik en korketrekker;
hjerneskallen er fylt av potetgrøt og ryggen er gjort av lim og gamle

kalosjer. På det stedet hvor menneskene har hjerte har streikebryteren
bare en kjøttklump, som inneholder alskens råttenskap.

 Når en streikebryter viser seg på gaten, vender menneskene ryggen til
ham, englene i himmelen gråter ved hans åsyn og selve hr. fanden

stenger helvetes port for ham. Judas Iskariot var en gentleman samme
lignet med streikebryteren, for han hadde såpass menneskelige følelser at

han gikk og hengte seg, men det har streikebryteren ikke."
 Jack London, Harald Fagerhus på facebookukas sitat

”
■Den verste tørken på et halvt århundre har rammet store

deler av Afrika. Mer enn 50 millioner mennesker står overfor
hungersnød og få land er så hardt rammet som Etiopia.

 Det er

Gjeteren og nomaden Ighale Utban pleide å være ganske velstående
med sine hundre geiter. Men nå har han bare fem igjen etter at
resten av geitene har dødd av vannmangel.

– Vi kan ikke lenger vandre med dyrene, sier Utban, fordi døden
venter der ute.

Millioner av andre afrikanske bønder og nomader opplever samme
skjebne som Utban. Det er erklært unntakstilstand i Malawi,
Mosambik, Zimbabwe, Lesotho og Swaziland. Sør-Afrika opplever en
voldsom prisøkning på matvarer på grunn av tørken.

Det sørlige Afrika og Afrikas horn, det vil si Somalia, Djibouti,
Eritrea og særlig Etiopia er ille ute. Meteorologer knytter tørken til
værfenomenet El Niño, som har slått spesielt hardt til denne
gangen. Afrikas horn tørker ut på grunn av global oppvarming.

Zambia, som har hatt rikelig med billig strøm fra det store
vannkraftanlegget i Karba ved Zambezi-elva opplever nå at
vannføringa er så liten at det har ført til en serie med
strømutkoplinger, som har vart mange timer hver gang. Kenya har
hatt en av de raskest voksende økonomiene i Afrika. På grunn av
tørken er situasjonen helt forandret, og landet er på vei inn i ei
alvorlig økonomisk krise.

I Malawi er matvareprisene 73 % høyere enn gjennomsnittet de
siste tre årene og 2,8 millioner mennesker er truet av sult.

Prognoser fra FN sier at Afrikas befolkning vil øke fra en milliard til
fire milliarder i dette århundret.

Samtidig er Afrika det kontinentet der imperialistmaktene nå
forbereder seg til en ny runde med kamp om kontinentets rike
naturressurser.
Der Spiegel

■USA vil diktere regler for
internasjonal handel.

US-president Obama skrev for
kort tid siden en artikkel i
Washinton Post. Han var
bekymret over Kinas
handelsavtaler med partnere i
Asias Stillehavsregion. De
kolliderer med USAs ønsker om
frihandelsavtalen TTP, som gir
USA fullstendig kontroll med
handelen i området om skal
fungere mellom USA, Canada,
Mexico, Peru, Chile, Malaysia,
Brunei, Singapore, Vietnam,
Japan, Australia og New
Zealand. Grunnen til
bekymringsmeldingen var et
møte noen dager før i Australia
mellom representanter fra Kina
og 15 land fra samme region. Der
ble etablering av regionalt
økonomisk partnerskap drøftet.

Obama mente at `en slik
kinesisk handelsavtale ikke
hindrer usaklig konkurranse
med stats-selskap og
undergraver et fritt og åpent
internett. Den tilfredsstiller
heller ikke kravene fra
amerikansk business,
kunstnere og filmskapere og
utgjør en trussel mot US-
arbeidsplasser og muligheter for
omsetning av amerikanske
varer`.

Så la Obama fram sitt syn på
global handel. Han forklarte
ikke bare hvorfor USA så sterkt
ønsker en TTP-avtale i
Stillehavsregionen, men også
hva USA vil oppnå med TTIP-
avtalen, noe de siste publiserte
lekkasjene fra Greenpeace
dokumenterer. Uten omsvøp
skrev Obama: `USA må skrive
regler. USA må treffe
beslutninger. De andre må godta
reglene vi legger fram for våre
partnere, ikke omvendt.- Verden
har endret seg. Da endres også
reglene. USA og ikke land av
Kinas type må skrive reglene`.

Klare ord fra en US-amerikansk
sjåvinist, som vil ha
u i n n s k r e n k e t
verdensherredømme. For
Obama må forvrenge de faktiske
endringene som har skjedd i
verdensøkonomien. Kinas UD
ser  åpenbart det samme. En
kinesisk kommentar til Obama
pekte først på at `Obama hadde

sterke ambisjoner`: `Men vi er
redd for at uttalelsene ikke tar
nok hensyn til de langsiktige
perspektivene. Regler for
internasjonal handel må vedtas
av alle land og kan ikke dikteres
av et enkelt land`.

Mens Obama definerte krav om
verdensherredømme på handel,
kom Donald Trump den ene
presidentkandidaten med krav
om USAs rett til uhindret fly-
spionasje på Russlands grenser:
`Episoder med russiske fly, viser
mangel på respekt for USA`.
Milliardæren nevnte episoden,
13/4-2016, da et russisk Su-27
steg for å stanse et amerikansk
RC-135-fly over Østersjøen, nær
russisk grense. Det dreier seg
altså om forsvarstiltak USA selv
ville ha vurdert som sin
selvfølgelige rett med hensyn til
forsvar av USAs grenser.
`Avskjedsgaven` fra
avtroppende US-president var en
klar provokasjon mot Kina. En
mulig avtaker leker med
muligheten for militærkonflikt
mellom atomvåpen-maktene
USA og Russland.

Et menneske med Gudstro, ville
kanskje si: `Gud bevare oss for
en slik amerikansk president`.
For meg som ateist og folk med
andre livssyn blir det da svært
viktig å vinne troende og ikke-
troende for kampen mot TTIP og
NATO.
Kilde: uz, Willi Gerns

Obama lar masken falle

Per Lothar Lindtner
Redaksjonell medarbeider
perlotha@online.no

Afrika tørker

USA:
KUPP OG KRIG

Illustrasjonsfoto. Gaddafis kjempeprosjekt, vann i ørkenen. Han
fikk ørkenen til å blomstre med vannledninger. 22. juli 2011
bombet NATO denne ledningen.

Obama, ser du forskjellen?
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■Mediene klarer
tydeligvis ikke å
bestemme seg. Enten er
det snakk om
korrupsjon i det statlige
oljeselskapet,
kjempedemonstrasjoner
i gatene, dårlig økonomi
eller zika-viruset som er
feilen. Nesten alle vest-
medier er enig om, er at
tiden er inne for Dilma
Rousseffs avgang.
Hennes tid er over,
skriker de i kor.

`Hun oppfører seg latterlig`,
skriver New York Times. `Hun
håner rettferdigheten`, skriver
Bloomberg. I Dagens Nyheter
blir en finsk ekspert på Brasil
intervjuet, som er sikker på at
det betyr avslutningen av
sosialistiske tendenser i Brasil:
`I økonomiske politikk vil det
helt sikkert gå i markedsliberal
retning`.

Kan noen finne ordet demokrati
i noen av disse uttalelsene? Nei,
det er fraværende. Som om det
ikke er relevant at en folkevalgt
president avsettes. Dessuten er
det overraskende få medier som
kommer inn på at prosessen
mot Dilma Rouseff ikke i det
hele tatt dreier seg om
korrupsjon. Det er hun da heller
ikke anklaget for. Petrobras-
skandalen dreier seg om helt
andre politikere. Dilma er
faktisk en av de få høystående
brasilianske politikerne som
ikke er anklaget for å ha stukket
penger i egne lommer.
Forsøkene på å avsette henne
handler om at hun skal ha fått
Brasils økonomiske statistikk til
å se bedre ut enn den er.
Det kan kritiseres, men det er
viktig å se at anklagene ikke er
annet enn påskudd. Det som nå

skjer er at Brasils herskende
klasse har besluttet å ta makten
tilbake fra Arbeiderpartiet. Etter
at håndtlangerne deres har hatt
framgang i andre latin-
amerikanske land føler de at at
tiden er moden for å kvitte seg
med Dilma Rouseff for enhver
pris. De har tapt alle valg siden
2002, så nå prøver de seg med
andre metoder.
En av deres hjelpende
talspersoner er selv involvert i
k o r r u p s j o n s s k a n d a l e n ;
`Dommeren som bedyrer at han
skal `knuse Dilma`,
pinsevenner, gamle
kuppmakere på høyresiden og
alle medier. Brasils største TV-
kanal, `TV-Globo`, har dag etter
dag bedt brasilianerne gå i
gatene for å demonstrere mot
Dilma Rouseff.  På folkemunne
kalles analen ̀ TV Golpe`; ̀ Kupp-
TV`, grunnet sin rolle i hetsen
mot Dilma. Senior i
eierfamilien, Morinho, støttet
det brasilianske militær-kuppet
i 1964. Sønnen følger i farens
fotspor.
Akkurat som i mange land i
Brasils omverden, er landet
preget av en liten eilte der
private medier er megafoner for
oligarkenes interesser.
Organisasjonen Reportere uten
grenser rangerer Brasil på 104.
plass på pressefrihet fordi
`eierskapet i media er

konsentrert om store industri-
familier som ofte ligger tett opp
til polisk establishment`. Ifølge
en fersk rapport fra
organisasjonen eies stort sett
alle radio -og TV-kanaler, aviser
og lokal-medier av 30 familier
som alle er dypt inne i
kampanjer for å avsette Dilma
Rouseff, som de kaller henne
`den skrikende kvinnen`. Slik er
gjennomgangstonen.
De som ikke forstår de politiske
motivene bak, må se TV-
overføringen da parlamentet
vedtok riksrett mot Rouseff. Der
ser vi hvordan Jair Bolsonaro
begrunner sin votering ved å
hylle den hovedansvarlige for
torturen av Dilma Rouseff under
militær-diktaturet.
Den svenske avisen ETC
presenterer seg selv som
`venstreorientert, miljø-
orientert dagsavis med vekt på
kritisk journalistikk`. Der skrev
nylig Lars Palmgren: `dette er
noe helt annet enn statskupp.
Et virkelig statskupp er en blodig
affære som involverer tortur.
Det som skjer i Brasil er
innenfor loven og altså noe helt
annet`.
Skivebom å ikke se at kuppene
har endret form etter år 2000:
Naturligvis vil hersker-klassen
i Latin-Amerika, som i Sør-
Europa, helst unngå scener med
tanks som gjorde dem beryktet

i forrige århundre. Poenget med
kupp er jo ikke at folk skal lide.
Det er ikke et mål i seg selv, men
derimot den økonomiske og
politiske makten. I dag er ̀ myke
statskupp` mer vanlig.
Folkevalgte erstattes med
banksjefer og teknokrater.
Demokratiske vedtak blokkeres
av sentralbanker eller
domstoler i samspill med
medie-kampanjer.
Dette gir mange fordeler: Et
militær-kupp kan ikke
misforstås. Idag skremmer
tanks mer enn å imponere.
Myke statskupp er avhengig av
å kunne forvirre. Ingen vet
nøyaktig hva som skjer og
bakgrunnen skal gjøres infløkt
med kompliserte dokument.
Ønskete mål innfris uten
diskusjon og demokrati. Det skal
se ut som om venstresiden faller
for eget grep. Ingen ser den
usynlige giljotinen.
Det som står på spille er den
progressive suksesshistorien
som startet da Arbeiderpartiet
tok makten. Landet som før ble
styrt av en liten elite, mens
resten levde i fattigdom, har
startet sin vei mot likestilling.
40 millioner mennesker ble
løftet ut av fattigdommen,
minimumslønnene steg med 14
%. BNP ble 4-doblet.
De siste årene har vekst-raten
stagnert. Den lå på 7,9 % i 2010

og er nå nede i rundt 1 %. Det er
klart det merkes selv om det i
stor grad styres av krefter
utenfor politikken. Dett betyr
ikke at Dilma Rouseff eller
Arbeiderpartiet ikke har gjort
feil. Mye misnøye henger
sammen med protester mot
dyre prosjekt som VM og OL. Det
har slukt enorme summer. Men
se nøye på de demonstrasjonene
som presenteres som
`folkelige`. Der er bare hvite
mennesker fra den øvre
middelklassen.
I Venezuela er de samme
reaksjonære og anti-
demokratiske kreftene også på
krigsstien. Der krever de straff-
frihet for politisk motiverte drap
og andre forbrytelser med
lovforslaget `Ley de Amnistia`.
Først vil de vedta det. Så gjelder
det å fjerne Nicolás Maduro.
Når antidemokrater endrer
taktikk, må demokrater
oppdatere analysene sine. Det
holder ikke å stå på utkikk etter
tanks: Nå gjelder det å reagere
med en gang et `mykt
statskupp` er i gang. Et
spørsmål må vi må stille oss:
Hvorfor er den svenske
regjeringen så taus? Når kan vi
forvente oss protester mot at
demokratiet krenkes i Brasil?
Kajsa Ekis Ekman,
Kilde: Pål Steigans blogg

Obama lar masken falle

Tilbakeslaget for det latinamerikanske høyre-kuppet.

Hva skjer i Brasil?
Per Lothar Lindtner
Redaksjonell medarbeider
perlotha@online.no

TILBAKESLAGET

Dilma Rousseff
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■I nesten alle
amerikansk-vennlige
stater rundt den Persiske
Gulf, vil du finne en
eneveldig monark som
hersker over et lite,
oljerikt hjørne av verden
via et utdatert, før-
demokratisk rettssystem
som gir ham absolutt
autoritet.

Caleb Maupin
Kong Abdullah av Saudi-Arabia,
en eneveldig konge med
diktatoriske fullmakter, var gift
med 30 forskjellige kvinner, som
til sammen ga ham 35 barn. Den
nylig avdøde kong Abdullah, nå
erstattet av Salman, var en
autokrat som hele tiden krenket
menneskerettighetene, og som
rutinemessig halshugget folk for
å ha «fornærmet» han, og han
var absolutt ikke alene om dette.

Hvis undersøkende journalister
i vestlig presse gidder å grave,
kan de fleste sikkert finne ut de
sjokkerende detaljene om de rike
aristokratene i Bahrain, Kuwait,
Oman, Qatar, Abu Dhabi, Dubai,
og Jordan. De amerikansk-
støttede oljemonarkiene i
Midtøsten er kjent for å ha rom
fulle av seksuelle slaver fra hele
verden, sendt dit via
menneskehandel, og å herske
over befolkninger uten
menneskerettigheter og friheter.

På grunn av det faktum at råtne
og undertrykkende Gulf-
monarkene er allierte av USA, og
selger olje til Wall Street og
kjøper våpen fra Pentagon,
overser vestlige media stort sett
deres ubestridte og
veldokumenterte skandaler og
grusomheter.

Men når det rapporteres om Den
demokratiske folkerepublikken
Korea (Nord-Korea), gjengir
vestlige medier hvert eneste
rykte og ubekreftede påstander
som ubestridte sannheter. Alt
sagt av avhoppere fra den
nordlige delen av den koreanske
halvøya blir trodd og blir ukritisk
gjentatt. Vestlige medier har
flauet seg ut mer enn noen få
ganger de siste årene, ved å
gjenta påstander som er så
åpenbart falske og enkelt

motbeviste, at de måtte i det
stille trekkes tilbake.

Påstanden om at kvinner i Nord-
Korea ikke får lov til å bruke
sykkel, ble revet i filler med en
video fra inne i landet. Det
koreanske arbeiderpartiet er
faktisk stolt av sin fremming av
kvinner, der kvinner vinner OL-
gull og spiller en fremtredende
rolle i det militæret. Den
vannvittige påstanden at Nord-
Kora henretter folk med å «mate
dem til villhunder» ble sporet til
en satirisk kinesisk publikasjon.

I motsetning til de amerikansk-
vennlige autokratiene i
Midtøsten, har Nord-Korea en
grunnlov og [formelle] valg. Selv
om Det koreanske
arbeiderpartiet fremmer
dialektisk materialisme og
ateisme, finnes det fritt
praktiserende kristne kirker over
hele den nordlige halvdelen av
den koreanske halvøya. Selv
Nord-Koreas hardeste kritikere
innrømmer at landet har
«universelle boliger» (ingen

hjemløshet), og at det helt har
utryddet analfabetisme.

Disse faktaene alene viser at
Nord-Korea, uavhengig av sine
feil, er et mye mer humant og
samfunn som respekter
menneskerettighetene mer enn
Saudi-Arabia, Qatar, Oman,
Bahrain, Kuwait, og mange
andre amerikansk-vennlige
regimer.

Den spesielle, tvangsaktige
demoniseringen av den
demokratiske folkerepublikken
Korea i vestlige medier, med
rette kalt «Kim-fobi» er ikke bare
en fornærmelse mot
journalistisk integritet. Kim-fobi
kan få katastrofale
konsekvenser, ikke bare for den
koreanske halvøya, men for hele
menneskeheten. Amerikanske
medier har valgt
«nordkoreanerne» for
demonisering og isolasjon av
spesielle, strategiske grunner.

Vitnemål om

menneske-

rettigheter gitt under

tvang

Hvis mainstream [..] medier
skulle begynne å baktale
Vladimir Putin eller Xi Jinping
ved å si at de var kannibaler eller
barnemishandlere, er det ikke
garantert at mange mennesker
automatisk ville tro det.
Regjeringene i både Russland og
Kina har nok respekt og
troverdighet, samt økonomiske
bånd til USA, til at slike falske
påstander ville bli bredt avvist og
tilbakevist. Mens noen høyrefolk
og tanketomme krigshauker
ønsker å tro alle ærekrenkende
beskyldninger som blir fremsatt,
vil en svært stor andel av den
vestlige befolkningen stille
spørsmål ved slike påstander.

Likeledes ville ekstreme
påstander mot Raul Castro og
ledelsen på Cuba møte lignende
gransking. Mens
[høyreekstreme] og mange
eksilcubanere i Miami vil godta
enhver anti-cubansk
propaganda, besøker mange
amerikanere Cuba og

fremtredende kjendiser lovpriser
helsevesenet. Derfor blir ikke alle
anti-cubanske påstander
automatisk akseptert som fakta.

Imidlertid blir de vanvittige
uttalelsene og beskyldningene
mot Kim Jong-Un og Det
koreanske arbeiderpartiet
rutinemessig videreformidlet
uten gransking eller filter.
Hvorfor?

Med titusenvis av amerikanske
soldater på grensen og under en
økonomisk blokade, er Den
demokratiske folkerepublikken
Korea fokusert på militært
forsvar, ikke informasjons-
krigen. Svært få vestlige besøker
den nordlige delen av den
koreanske halvøya. Landet har
gjort et poeng av å strategisk
avskjære seg fra vestlig presse og
Internett av militære grunner. På
grunn av disse unike
omstendighetene, kan
[programledere] egentlig si hva
de vil om Kim Jong-Un og det
koreanske folket uten at noen
faktasjekker dem.

Nord-Korea som det ondeste av de onde
MASSEMEDIA
OG VESTEN



Bombardementet av
propaganda mot Nord-Korea har
blitt svært effektiv. For eksempel
holdt FN høringer om
«menneskerettigheter» i Nord-
Korea i Seoul. I disse høringene,
sto person etter person opp og
anklaget regjeringen i Nord for
forferdelige grusomheter.  Hva
media overså  mens de
rapportere om disse høringene
om menneskerettigheter, var at
disse vitnesbyrdene ble gitt
under tvang.

Regjeringen i Sør-Korea har sin
beryktede «nasjonale
sikkerhetslover» som har blitt
fordømt av Human Rights
Watch, Amnesty International
og andre organisasjoner. Under
den nasjonale
sikkerhetslovgivningen, kan alle
som sier eller skriver noe som
kan tolkes som støtte eller
positiv omtale av Nord-Korea bli
fengslet i flere tiår.

Disse lovene er ikke symbolske,
men blir rutinemessig
håndhevet mot alle som våger si
et eneste positivt ord om Kim Il

Sung, kommunismen,
sosialismen, eller amerikanske
krigsforbrytelser under
Koreakrigen. For eksempel ble
Park Geun-Jung dømt til 10
måneder i fengsel for aktivitet
på sosiale medier. Park er ikke
kommunist, og var åpenbart
sarkastisk med sine tweets om
hans nordlige landsmenn, men
dette hindret ikke ham fra å bli
sperret inne.

FN menneskerettighets-
høringer i Seoul var et brudd på
FNs egne prosedyrer. FN mottok
hva som i hovedsak var tvungne
vitnesbyrd fra mennesker som
visste at de ville bli fengslet og
muligens torturert hvis de sa noe
annet enn «Nord-Korea er
helvete på jord.»

THAAD og krigsfaren

USA har nå installert en stor
missilsystem i den sørlige delen
av den koreanske halvøya. Dette
er den nyeste tiltaket i
«omdreiningen til Asia» til det
amerikanske militæret.
Installeringen av
rakettforsvarssystemet  The
Terminal High Altitude Area
Defense  (THAAD) har fått
innvendinger, og ikke bare fra
DPRK. Kina og Russland har også
fremsagt dype bekymringer.

Hvorfor skulle Kina og Russland
være bekymret for THAAD-
systemet? I hovedsak gir dette
systemet amerikanske styrker i
Sør-Korea muligheten til å
angripe både Russland og Kina,
og å hindre mulige mottiltak.

Sør-Korea kan anvendes som en
base, ikke bare å angripe mot
nord, men også Russland og
Kina. THAAD-systemet beskytter
amerikanske rakettbatterier fra
mulige svartiltak , og ville tillate
USA å fortsette å skyte salver av
raketter mot Russland og Kina.
Kina og Russland har nå begge
hypersoniske raketter, som
antageligvis kan trenge gjennom
THAAD-systemet. Men det er
svært urovekkende at USA er ute
etter å gjøre Sør-Korea, hvor
titusener av amerikanske
soldater er stasjonert, immun
mot russisk eller kinesisk
gjengjeldelse. Hvis USA og
«Republikken Korea » ikke
planlegger et angrep på
Russland, Kina eller Nord-Korea,
hvorfor forberedes det sørlige
Korea for noe slikt?

Unnskyldningen til USA og det
sør-koreanske regimet for dette
svært provoserende trekket mot
de to største landene i verden er
«Gale Kim fikk oss til å gjøre det.»

Den amerikanske offentligheten
har blitt psyket opp av filmer
som «The Interview», «Red
Dawn», og «Olympus Has
Fallen», sammen med
presseoppslag som sier
bisarre,  ubekreftede  ting som
«Kim Jong Il hevder å ha
oppfunnet hamburgeren», til å
tro at Nord-Korea ha til hensikt
å skaffe seg
verdensherredømme. I
virkeligheten er alt Nord ber om
er en fredelig demokratisk
gjenforening av halvøya.

Anti-Kim besettelsen fra den
vestlige pressen er med på å
rettferdiggjøre amerikanske
krigsforberedelser i Asia.
Amerikanske våpen og militært
personell strømmer til, ikke bare
i Sør-Korea, men også i
Filippinene, Indonesia og andre
deler av verden.

I mellomtiden er amerikanske
soldater og militært utstyr
utplassert i Øst-Europa. Latvia,
Litauen, Polen og Romania, som
alle har blitt har blitt rævkjørt av
nyliberalismen siden
sammenbruddet av
Sovjetunionen, har nå fått sine
hjemland omgjort til startplasser
for en tredje verdenskrig.

USA omringer Russland og Kina
med tropper, og fortsetter å

beskrive ethvert defensivt trekk
fra de to landene som
«aggresjon».

I en slik sammenheng, kan
fiendtligheter på den koreanske
halvøya, der USA støtter Sør og
Russland og Kina støtter Nord,
lett spinne helt ut av kontroll.
Med Nord-Korea som et så lett
demonisert mål, kan en enkelt
gnist få hele verden til å
eksplodere.

«Kim-fobien» til

amerikanske medier

er veldig strategisk.

Hipster-journalistikk

om en «gal Kim» har

svært viktig PR-verdi

for Pentagon, mens

de stadig øker sin

tilstedeværelse i

Asia.

Progressive tenkende
mennesker burde se hvor farlig
dette er. «Kim-fobi» kan gjøre
scenen klar for tredje
verdenskrig, mens flere og flere
våpen og amerikansk militært
personell pøses inn i regionen.
journal-neo.org
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Utsultet, utmagret. Hungersnød i 20 år. Foto fra Tannhelsesjukehuset i Pyongyang, Nord-Korea, juni 2008.
Foto: Wikimedia/Stephan, Flickr
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■Regjeringer, frivillege
organisasjonar og
journalistar verda over
har fordømt ei lekking
av personlege data om
meir enn 4000 ansette i
media, skulda for
«samarbeid med
terroristar» av pro-
Kiev-aktivistar, etter å
ha rapportert frå
krigsherja austre
Ukraina.

Namna på lista inkluderer folk
som arbeider for respektable
informasjonskjelder som
nyheitsbyråa AFP, AP og
Reuters, kringkastarar som
BBC, CNN, CCTV, Deutsche Welle
og Al Jazeera, aviser som New
York Times, Gazeta Wyborcza
og Kyiv Post, nyheitsnettsider
som Vice News og Daily Beast
og mange andre. RT-
journalistar finst også på lista.

Oles Buzina, journalist som ble
drept i Ukraina, kritisk til den
nazinfiserte regjeringen. Drept
få dager etter
at hjemmeadressen hans vart
publiserte av Mirotvorets,

«Dette er ei veldig alarmerande
utvikling som kan gjere
situasjonen endå meir utrygg
for journalistar som
rapporterer om saker av
allmenn interesse, og dei burde
ikkje bli hersa med for å gjere
jobben sin», seier OSSE-
representant for 'Freedom of
the Media' (mediefridom),
Dunja Mijatović.

Nokre av dei utsette

journalistane har

klaga på at dei har

begynt å motta

truslar.

«Etter å ha blitt skulda for å
«arbeide for terroristane» og
fått sine personlege data,

telefonnummer og e-postar
offentleggjort, begynte dei å
motta telefonoppringingar og
e-postar med truslar, og nokre
ukrainske politikarar har tatt
til orde for å få desse
journalistane stempla som
'fiendar av Ukraina' og vil
hindre dei heilt i å jobbe i
landet», vart det slått fast i eit
ope brev frå Kiev-baserte
journalistar representerande
lokale og internasjonale media.

«Vi er klar over at detaljar frå
personalfiler omfattande eit
breitt utval
medieorganisasjonar –
inkludert BBC – har blitt hacka.
Vi har sett i verk passande
strakstiltak for å beskytte
privatlivets fred og tryggleik»,
seier BBC.

Publiseringa vart fordømt av
fleire regjeringer,

internasjonale organisasjonar
og medieorganisasjonar. EU sin
ambassadør til Ukraina, Jan
Tombinski, sa at sjølv om
lekken vart publisert av ei
privat-driven nettside, så heldt
han ukrainske styresmakter
ansvarleg for å sette
journalistar i fare og at dei
burde blokkere nettsida.

Nettsida som lekte dei
personlege opplysningane
kallar seg Mirotvorets
(fredsvaktar). Dei gir seg ut for
å vere bekjemparar av
separatisme og terrorisme og
publiserer personlege data om
slike som bidragsytarane deira
ser på som fiendar av Ukraina.
Mirotvorets vart grunnlagt i
2015 av Georgy Tuka, som no
tener som vararepresentant for
ministeren som er ansvarleg
for rebell-kontrollerte område
og flyktningar. Blant sida sine

høgstatus-støttespelarar finn vi
Anton Gerasjtsjenko,
parlamentsmedlem og
assistent for
innanriksministeren. Nettsida
sine partnarar inkluderer den
ukrainske tryggingstenesta og
landet sitt
innanriksministerium.

Prosjektet har også tidlegare
forårsaka kontrovers. Minst to
ukrainske offentlege figurar,
skribent Oles Buzina og
tidlegare lovgivar Oleg
Kalashnikov, vart  drepne  få
dagar etter at heimadressene
deira vart publiserte av
Mirotvorets. I fjor forlangte
Gerasjtsjenko ein lekkasje av
personlege data på russiske
soldatar og offiserar som deltar
i anti-terroristiske operasjonar
i Syria, slik at sympatisørar av
Den islamske staten skulle
finne dei og ta livet av dei.

Den siste lekken inkluderer
data på journalistar og tilsette
i ikkje-statlege organisasjonar
som har fått grønt lys av dei
faktiske styremaktene i det
opprørske austlege Ukrainske
regionane dei siste to åra.
Gerasjtsjenko sa at
informasjonen var innhenta
ved datainnbrot minst ein
månad før publiseringa.

I n n a n r i k s m i n i s t e r e n s
assistent hylla «patriot-
hackerane» for å eksponere «ei
mektig propaganda-maskin
med ei påverkningskraft som
kan sidestillast med
propagandaen til [Nazi-
Tysklands] Göbbels eller Stalin»
og kravde meir budjettpengar
for å bekjempe det.

Saman med lekkasjen, som
først vart posta den 7. mai, men
breitt spreidd denne veka, stod
påstanden om at «desse
journalistane samarbeider med
militiaen til ein
terroristorganisasjon».

Derek Monroe, uavhengig
reporter og skribent, som har
mottatt dødstruslar frå folk
som ikkje er begeistra for
rapporteringa hans frå
Ukraina-krisa, har fortalt RT at
det bør settast i verk seriøse
tiltak for å beskytte
journalistar, ettersom
informasjonen no kan «dryppe
ned kor som helst» og «så snart
han er ute, er det svært
vanskeleg å dytte han tilbake»,
sa Monroe.

Undersøkande journalist Russ
Baker seier at det faktum at
journalistar i dag «per
definisjon» kan sjåast på som
fiendar, tyder på ein signifikant
vekst i ekstremismen.

«Situasjonen i Ukraina er
særskilt slåande fordi det
faktum at desse folka i det heile
tatt tenker at ein journalist
som drar til eit område gjer han
til ein fiende, berre indikerer
korleis ekstremismen har auka
til eit svimlande nivå.
Journalistar drar alltid til
krigssoner, dei drar alltid til
plassar der det er konflikt, og å
tenke at det per definisjon gjer
dei urettvise eller at det gjer dei
til nokon ein må true, er
ganske skremmande», seier
Baker til RT.
Omsett av Monica Sortland

Friheten følger som eneste
norske avis Ukraina-
situasjonen med nye øyne -
og nyhetene bak nyhetene

 UKRAINA

Heksejakt i Ukraina på journalister

Journalisten Oleg Kalashnikov ble også drept kort tid etter at Mirotvorets hadde offenliggjort
hjemmeadressen hans.
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■En av parolene til den
såkalte «EuroMaidan» i
Ukraina 2014 var å
utrydde korrupsjonen.
En annen parole var å
nedkjempe oligarkene.
Fakta viser at alt er som
før, bare enda verre.

Pål Steigan
I en artikkel i  Washington
Post  har  Neil A. Abrams  og  M.
Steven Fish levert en knusende
kritikk av dagens regime i
Ukraina og den vestlige hjelpen,
som etter deres mening bare har
gjort vondt verre. Artikkelen er
også gjengitt i den Maidan-
vennlige  Kyiv Post  og i den
russiskeSputnik News.
.Og de stiller spørsmålet: Bidrar
den vestlige hjelpen til å sette en
innbarket elite til å fortsette å
stjele og unngå å bygge en
fungerende stat?

Hele artikkelen viser at svaret
deres på deres eget spørsmål
er et rungende ja!
De beskriver en mafiastat styrt
av oligarkene siden
Sovjetunionens sammenbrudd
og Ukrainas uavhengighet i 1991.
Den klassen av oligarker som
eier den ukrainske staten har
vært flinke til å tappe Vesten for
finansiell og politisk støtte.
Denne klassen har spesialisert
seg på å plyndre offentlige
selskaper, drive utpresning og
sluse penger og ressurser inn i
sine egne lommer og konti. Når
selskaper privatiseres, blir de
solgt til elitens venner for
knapper og glansbilder.

IMF vedtok i april 2014 å gi en
nødkreditt til Ukraina på 17
milliarder dollar. IMF-
sjef  Christie Lagarde  har talt i
rosende ordelag om
den  «enestående
besluttsomheten»  til Ukrainas
regjering og dens «modige
økonomiprogram» (les brutale
nedskjæring rettet mot det
ukrainske folket). Til nå har IMF
overørt om lag 4,5 milliarder
dollar til Ukraina, derav 3
milliarder til den ukrainske
sentralbanken. Med disse
pengene skulle så den sørge for
å stabilisere bankene i landet.
Men nå er 1,8 milliarder
forsvunnet langs dunkle
kanaler.

Kolomoiski er en av Ukrainas
rikeste oligarker. Han
kontrollerer et nettverk av
bedrifter innen energi, medier,
luftfart, kjemisk industri,
metallindustri og finans, og
sentralt i dette konglomeratet
står  PrivatBank,  som er den
største kredittinstitusjonen i
landet med mer enn en fjerdedel
av alle bankkonti.
Denne tjuvenes og kjeltringenes
stat, med sine nazistiske
stormtropper og sin endeløse
krig mot sine landsmenn i øst,
er det vi i Vesten støtter. For Erna
Solberg og Børge Brende har vist
seg som flinke elever i NATO-
klassen og  gitt bort minst 200
millioner norske skattekroner i
gave til det bunnløse sluket som
kalles Ukraina. Og ingen på
Stortinget har.

Vestlig hjelp opprettholder
tjuvenes stat i Ukraina

Ukraina bruker jihadister og nazister mot Donbass

Porosjenko hyller Hitlers partnere: – UPA et eksempel for patriotisme

Ukraina: Jatsenjuk har gått av, kaoset fortsetter i ”EU”
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■En dokumentar om
massakren i Odessa, 2
mai 2014 vil bli
kringkastet i Sverige, 23
mai 2014 på 22:15 på SVT2.
Sendingen er utsatt 2
ganger.

Før sendingen ble utsatt 2. gang
kom det et initiativ fra Maidan-
Norge, Östgruppen för demokrati
och mänskliga rättigheter,
ukrainske organisasjoner og
Ukraina-ambassaden som
protesterte mot den svenske TV

public service (Sveriges Television
AB) for å sende denne
dokumentaren.

For 1 år siden, i 2015, stoppet
ukrainske organisasjoner en
utstilling om massakren i Odessa
2. mai 2014, planlagt av Sveriges
største voksenopplæringsforbund
(ABF). De samme ukrainske
organisasjonene prøver nå
sammen med andre å baktale og
sverte dokumentaren som er
laget av den anerkjente og
prisbelønte franske journalisten
Paul Moreira.
Filmen er basert på vitnesbyrd
fra alle sider og fakta om det som
skjedde i Odessa 2/5-2014. De som
protesterer mot dokumentaren
viser til en artikkel av
journalisten John Færseth
publisert i den norske avisen
Dagbladet. Færseth er
motstander av det dokumentaren
viser. Det viser at en ukrainsk-
nasjonalistisk mob setter en
fagforeningsbygning i brann,

som fører til 42 dødsfall blant
mennesker som støtter en
folkeavstemning om et føderalt
Ukraina.
Den norske journalisten mener i
stedet at bevisene tyder på at
hovedansvaret for dødsfallene
ligger hos brannvesenet som
kom sent på brannstedet.
Færseth hevder også at `rollen til
de høyreekstreme` er sterkt
overdrevet i hele dokumentaren
om mørke sider ved den
ukrainske revolusjonen.

Kampanjen mot dokumentaren
tar sikte på å gi folk som mangler
moral å unnskylde masse-mord.
De skal ha mulighet til å
«kommentere» dokumentaren i
forbindelse med at den blir sendt.
Deres mål er å fremme sine
såkalte kritiske røster, slik at de
kan få dokumentaren som om
den skulle vøre basert på
konspirasjonsteorier.

La ikke budskap som unnskylder
høyreekstrem vold, hvor den enn
måtte forekomme, få siste ordet
i massemediene. Forsvar
ytringsfrihet og
informasjonsfrihet mot
regjeringer og deres tilhengere
som ønsker å påtvinge sine egne
folk og folk i andre land, sine
meninger og sitt ensidige
budskap som den eneste gyldige
sannheten. Dette åpne brevet blir
sendt til media og allmennheten
i Sverige og nabolandene. Hjelp
oss å støtte fred, ytringsfrihet og
informasjons-frihet samt å
eksponere høyreekstrem vold.
Bakgrunn: Vi som har startet
denne internasjonale kampanjen
har ulik bakgrunn. Som bønder
er vi bekymret for landbruket i
Ukraina, med sine 7 millioner
bønder blir underlagt en politikk
fra EU og IMF som rammer små
og mellomstore bønder: en
politikk som favoriserer store
bedrifter innen agro-business.

Som ansatte i offentlig sektor er
vi bekymret for skjebnen til den
ukrainske nasjonen ligger i
hendene på bedrifter som ønsker
å erstatte sosiale rettigheter med
privatiserte sosiale tjenester for
å kunne tjene penger på folks
behov.
Som pasifister og miljøvernere,
er vi bekymret over at NATOs
generalsekretær hevder at
miljøbevegelsen med sine

protester mot fracking spiller i
hendene på Russland.
Vi er også opptatt av hvordan
Russland og andre nasjoner, som
ikke deler vestlige geo-politiske
interesser, blir framstilt som
fiender i Sverige og ellers i den
vestlige verden med sikte på å
fremme opprustning og krig i
stedet for fredsbygging.
Vi, som
menneskerettighetsaktivister, er
svært bekymret for selektiv
anvendelse av udelelige
menneskerettigheter, herunder
både sosiale og politiske
dimensjoner ved dobbeltmoral
som svekker kampen for
menneskerettigheter over hele
verden.

Kampanjen mot dokumentaren
ble støttet av Maidan Norge,
eksil-ukrainsk organisasjoner og
en svensk
menneskerettighetsorganisasjon
(Östgruppen för demokrati och
mänskliga rättigheter). Andre
som går imlot dokumentaren har
sin bakgrunn i en tankesmie som
er finansiert av
b r a n s j e o r g a n i s a s j o n e r ,
forsvarsforskning, den ukrainske
ambassaden, den svenske public
service-radio (Sveriges Radio AB)
o g
menneskerettighetsorganisasjo
ner som deler den svenske
regjeringen.

Oppropet kan undertegnes her:
Editorial team: Tord Björk, editor,
Ukrainabulletinen, Stig Broqvist,
active in Friends of the Earth
Helsingborg, Lars Drake,
assistant professor Swedish
University of Agriculture (SLU),
Jan Wiklund, popular movement
researcher.
Supporters: Goran Brankovic,
peace activist, Mika Böök, peace
activist, Susanne Gerstenberg,
peace activist, Thomas
Gunnarsson, peasant, Joel
Holmdahl, peasant, Jake Kayzer,
peace activist,
Thorsten Laxvik, peasant,
Markus Limmergård, board
member FiB/K,  Oleg Mezjuev,
Ukraine observer, Anders
Romelsjö, professor emeritus,
radical blogger, Bo Sundbäck,
teacher, Maj Wechselmann,
documentary film maker
International supporters: Mika
Böök, Finland, Noam Chomsky,
USA, Pål Steigan, Norge.
Kilde: Support freedom of speech in
Sweden and throughout the World

Ytringsfrihet
Vi støtter ytringsfrihet og informasjonsfrihet i Sverige og resten av verden

Per Lothar Lindtner
Redaksjonell medarbeider
perlotha@online.no
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■En IS-foreleser snakker
om Sharia-lovgivning i
Ouagadougou-bygget i
Sirte, hvor tidligere
Libya-leder Muammar
Gaddafi en gang holdt
toppmøter med
verdensledere. «Tale av
en av brødrene (om
hvorfor vi avholder
sharia-sesjoner)», het
det i følgeteksten da
dette bildet ble sirkulert
på sosiale medier av IS
tidligere i år.

Den libyske byen Sirte er IS'
høyborg utenfor Irak og Syria.
Human Rights Watch melder at
terroristgruppen har likvidert
minst 49 personer der, både
politiske motstandere og flere
«som har fornærmet Gud».
«Livet i Sirte er uutholdelig. Alle
lever i frykt. De dreper uskyldige
mennesker. Det finnes ingen
dagligvarer, det er ingen leger
eller sykepleiere på sykehuset,
og det er ingen medisin. Det er
spioner i alle gatene. De fleste
mennesker har reist, men vi er
fanget. Vi har ikke nok penger
til å forlate byen», sier den 30 år
gamle kvinnen «Ahlam», ifølge
Human Rights Watch-
rapporten  «We Feel We Are
Cursed», som offentliggjøres i
dag.
Rapporten dokumenterer
hvordan IS, den såkalte
«Islamsk stat», har utført minst
49 likvideringer i byen som
terrorgruppen inntok i februar
2015.
  Krigsfanger, politiske
motstandere og personer som
ble beskyldt for alt fra spionasje
til trolldom, eller for å ha
«fornærmet Gud», er blitt skutt
eller halshugget, heter det i
rapporten.
- Mens verdens
oppmerksomhet er rettet mot
grusomhetene i Syria og Irak,
slipper IS unna med drap i
Libya, sier Letta Tayler, senior
terror- og
kontraterrorismeforsker hos
Human Rights Watch i en
pressemelding.
Offentlige likvideringer
Sirte  er den libyske
diktatoren Muammar Gaddafis
fødeby, og det var der han møtte
sitt endelikt  i hendene på
opprørssoldater etter at
konvoien han forsøkte å flykte
med ble bombet av franske fly i
oktober 2011.
Norge var svært delaktig i den
samme NATO-ledede
flykampanjen under Libya-
krigen og var blant de nasjonene
som slapp flest bomber i Libya.

- Den politiske eliten ante ikke
hva de gjorde da de gikk inn for
å sende F-16-fly til
Libya: Regjering og storting bør
granskes, skrev Terje Tvedt i
denne kronikken høsten 2015.
D a v æ r e n d e
utenriksminister  Jonas Gahr
Støre (Ap) var klar på  at
resolusjonen som ble fattet i FNs
sikkerhetsråd i mai 2011, ble
«erklært som en intervensjon
for å beskytte sivile», og at den
hadde en «en klar forankring i
beskyttelse av sivile, som sto i
fare for massive overgrep.»
- Ante vi hva vi gjorde da vi
sendte F-16-fly til Libya i mars
2011?  Mine svar er annerledes,
skrev Jonas Gahr Støre som svar
på kritikken fra Tvedt.
Men situasjonen for de sivile i
dag kunne knapt vært verre:
Overfor  menneskerettighetsor
ganisasjonen har innbyggere i
byen beskrevet det som omtales
som redselsfulle offentlige
likvideringer, der personer
halshugges før likene henges
opp i stillas i de karakteristiske
oransje fangedraktene  –
omtrent som korsfestelser, blir
det fortalt.

Et bilde av en reklameplakat i
Sirte, distribuert av
medieavdelingen til IS, lister
opp syv regler for klesplagget
abaya, som kvinner er pålgt å
bruke. Abayaen må være
romslig og dekke hele kroppen.
Bildet er fra Human Rights
Watch`rapport.
Moralpoliti, godt hjulpet av
informanter, patruljerer gatene
og truer, bøtelegger eller pisker
menn dersom de røyker, hører
på musikk, eller unnlater å
sørge for at deres koner eller
søstre går kledd i løstsittende,
svarte abayaer.
Om natten blir menn hentet fra
sine senger av maskerte krigere.
Gutter og menn blir tvunget inn

i moskeene for bønn og
religionsundervisning, ifølge
rapporten.

Amjad bin Sasi ble henrettet av
IS i desember 2015 fordi han
«fornærmet Gud».
 Privat / Human Riggts Watch
- Som om halshugging og
skyting av antatte fiender ikke
er nok, har IS forårsaket
forferdelige lidelser i Sirte – selv
for muslimer som følger
reglene, sier Tayler.
Røde Kors-president Sven
Mollekleiv har pekt på Norge og
resten av det internasjonale
samfunnets ansvar for
situasjonen i Libya i forbindelse
med flyktningkrisen.
- Mennesker drukner i
Middelhavet som følge av våre
handlinger på land. Vi har et
moralsk og humanitært ansvar
å følge opp innbyggerne etter
Libya-bombingen i 2011.
Situasjonen er humanitært sett
mye verre nå enn før det
internasjonale samfunnet grep
inn, sa Mollekleiv til VG i april i
fjor.

- IS benyttet seg av et tomrom
Et ekspertpanel i FN-regi leverte
tidligere i år en rapport til FNs
sikkerhetsråd der det ble påpekt
at maktvakuumet som oppsto
etter at Norge og andre NATO-
land bombet Libya i 2011,  har
bidratt til at IS stadig vinner
terreng.
IS rekrutterer unge menn fra
lokale stammer ved å tilby dem
beskyttelse og andre goder. I
tillegg har terrorgruppen klart å
få støtte fra offiserer som
tidligere var lojale overfor
Gaddafi-regimet, heter det i
rapporten.

Professor og Libya-ekspert Knut
S. Vikør på Universitetet i Bergen
mener det ikke kan pekes ut en
direkte sammenheng mellom
NATO-bombingen av Libya, der
Norge sto sentralt, og dagens
situasjon med IS-styret i Sirte.
- Når det gjelder bombenes
ansvar, så sørget kampanjen for
at opprøret fikk en mulighet til
å seire. Før FN-resolusjonen sto
det mellom seier til Gaddafi
eller opprørerne, der jeg mener

det var mest sannsynlig med
seier til regimet, sier Vikør til
Aftenposten.
Selv har han tidligere
argumentert mot den norske
bombingen, nettopp fordi det
ville føre til kaos med svært små
muligheter for å bygge et stabilt
styre i landet. Samtidig er han
klar:
- IS benyttet seg av et tomrom.
Krig og konflikt var allerede til
stede, og partene hadde
bokstavelig talt kjørt seg langt
ned i skyttergravene før NATO
kom på banen. Problemet i Syria
i dag er splittelsen mellom de to
regjeringene som ble opprettet i
2014, sier Vikør.
Kaoset Libya
Kaoset i Libya er blitt forverret
siden 2014 da en islamistledet
militsallianse overtok makten i
hovedstaden Tripoli og sendte
den internasjonalt anerkjente
regjeringen på flukt til den
østlige delen av landet.
Islamistene opprettet sin egen
statsadministrasjon, og  siden
da har landet hatt to regjeringer
og to nasjonalforsamlinger.
- Grunnen til at det ble så
kaotisk i ettertid var at
opprørerne ikke hadde spesielt
mye til felles utover
motstanden mot Gaddafi.
Gjennom en generasjon hadde
han unnlatt å bygge politiske
institusjoner som opprørerne
eventuelt kunne gått inn i. Det
fantes knapt en stat, sier Vikør.
FN har forsøkt å skape enighet
rundt en ny samlingsregjering
som skal kunne konfrontere
trusselen fra IS, men så langt
har forsøket vært fånyttes siden
rivaliserende fraksjoner i landet
ikke vil gi sin støtte.
BJØRN S. KRISTIANSEN
Stått i Aftenposten 18. mai 2016

NORGE SKAPTE ET TERROR-REGIME
Norge bombet landet for å hjelpe folket
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■Motstand mot NATO-
kriger for 3. år på rad:

For 3. år på rad ble det
gjennomført alternativ 8. mai-
markering i Bergen, i år med
Stopp NATO som arrangør. På en
fin søndag ettermiddag på
Vestre Torgalmenning, like ved
den blå steinen, kunne folket
lytte til tankevekkende appeller
fra Ståle Olsen, Torstein Dahle,
Alexander Sørnes og Isabel Dahl,
som alle gled fint over i
hverandre.

De fikk fram hvordan
frigjøringsdag misbrukes for å
få folk til å godta krigføring fra
USA og støttespillerne i NATO
mot Syria, 4 år etter
terrorbombing i Libya.
Ståle Olsen fra `Stopp NATO`
forklarte hvorfor mange
tilsynelatende godtar norske
brudd på folkeretten med
krigere i utlandet. Overvåking
kombinert med massiv
ideologisk påvirkning fra
statens og kapitalens medier
holder `de evige krigene i gang`.
Folk manipuleres til å godta hva
som helst som tjener norske
imperialistiske interesser. Libya-
krigen var aggressiv norsk
utenrikspolitikk, ikke minst for
å forsvare Statoil i Nord-Afrika.
Torstein Dahle: ̀ Veteran-dag` 8.
mai er en hån mot dem som
kjempet mot fascisme på norsk
jord for nasjonal frigjøring. `Out
of area`-kampanjene i nye NATO
står for noe ganske annet enn
demokratisk frigjøringskamp.

Frigjøringsdagen 8. mai er
kapret av styresmaktene.

Alexander Sørnes:
Angrepskrigen mot Syria, er
pakket inn som `trening av
frivillige` i Jordan og Nord-Irak
under USAs ledelse. Det
fortsetter den fatale
aggresjonslinjen Norge sto for
under den rød-grønne
regjeringen i Libya for 5 år siden.
Når det fordømmes av et offisielt
Syria, ser vi hva som skjer: I vår
gamle håndbok for soldaten het
det at ̀ intet sivilisert land går til
krig mot et annet. Vil vi hevde at
vi er et sivilisert land, må vi
bruke 8. mai til å hylle freden,
ikke `helter` fra angrepskriger.
Det er stor forskjell på det og de
glemte veteranene, som dro til
Spania for å bekjempe
fascismen på 1930-tallet og ble
fengslet da de kom hjem.

Isabel Dahl: Anti-terror-krigene
fører til mer terror. Sivile ofre er

mye høyere enn vestlige pro-
NATO-medier forteller og er
viktigste årsak til masseflukten,
som nå utløser de store
debattene i Europa. Vår taushet
gjør det mulig å utføre
forbrytelser mot
menneskeheten i Afghanistan,
Irak, Libya, Syria og andre u-
land, som økonomisk
okkupasjon eller militær
intervensjon. Vi må våge å
snakke ut til støtte for uskyldige
sivile som må tåle lidelser og de
fryktelige forholdene vi er med
på å skape med vårt blodtørstige
imperialistiske korstog. Det som
skjer er folkemord. For folk flest
i verden er vi de verste
terroristene.

Ettertanker, 14/5-16: USA-elitens
kamp for militært og økonomisk
verdensherredømme, som
president Obama lovet verdens
folk ville fortsette for få dager
siden, må vi også regne som
Hillary Clintons og Donald

Trumps kongstanker. Det krever
våpen å innringe Kina, Russland
og andre konkurrenter. Avtaler
etter TTIP-lesten vil også
redusere velferden og vår
nasjonale sjølråderett.

Grunnlag for denne livsfarlige
strategien ble lagt før 1. Irak-krig
i 1991. Zbigniew Brzezinski fikk
`hellig-krigere` på CIAs
lønningslister i Afghanistan fra
1977. Etter nederlaget i Vietnam
gikk USA til motoffensiv. Siden
har vi sett resultater:
Undergraving av demokrati
utenfra, borgerkriger og
langvarige kriger har åpnet for
multi-nasjonale selskapers
globalisme. Etter 1. Irak-krig i
1991 kom et USA-styrt NATO-
angrep mot ex-Jugoslavia.

Sosialismens tilbakeslag i Øst-
Europa fikk langsiktige
virkninger. Det ga imperialisme,
anti-kommunisme, anti-
sosialisme. Fredskreftene kunne

stagge USA/NATO litt før Irak-
krig nr 2 i 2003, da folk ante
konsekvensene av Jugoslavia-
krigen i 1999 og Afghanistan i
2001. Men i 2011 kom angrepet på
Libya og så EU -og NATO-
innblanding i Ukraina med nazi-
inspirerte kupp-makere. Også nå
vil lille Norge være `best i NATO-
klassen` i Syria!

De 4 appellantene på Vestre
Torgalmenning ga håp i mai-
solen. Noen er ennå våkne. De
ser at neoliberalistiske drømmer
er mareritt for jordens
undertrykte. Bare konsekvent
antikrig og  nei til aggressiv
global-kapitalisme, innpakket i
fraser om `humanitært
demokrati`, kan gi en verden
med trygghet og perspektiv for
kommende gerasjoner.

De fikk fram et Norge for fred,
miljø og solidaritet! Ta 8. mai
tilbake! Stopp NATO!
Friheten og Radio Arbeidet

 Ta 8. mai tilbake!

Vestre Torgalmenning 8. mai 2016

Per Lothar Lindtner
Redaksjonell medarbeider
perlotha@online.no
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■Vår historie skal man
ikke glemme, for vi må
lære av den, sies det. Men
det følgende har vel de
fleste glemt, om de noen
gang har kjent til det. Det
handler om jøder,
kommunister, nazister
og forløpet til den 2.
verdenskrig.

Kåre Wahl, Hammerfest
Etter den russiske revolusjon i
1917 fulgte flere år med
borgerkrig mellom de røde og de
hvite. I disse årene fant det sted
1200 pogromer (de hvites
organiserte jødeforfølgelser) som
resulterte i 150 000 drepte jøder.
Jødene utgjorde på den tida 1,8 %
av befolkninga.

De røde, bolsjevikene, kom
seirende ut av borgerkrigen.
Deres regjering vant fort de
jødiske massenes sympati fordi
den konsekvent bekjempet
antisemittisme og pogromer.

Men dette stikker mye dypere.
Lenin erklærte i januar 1917 at
«Jødene utgjorde en særlig høy
andel av lederne i den
revolusjonære bevegelsen».
Konkret var 9 av 12 medlemmer
i bolsjevikpartiets sentralkomite
jøder. Videre var 21 av 26
medlemmer i
folkekommisærenes råd
(regjeringa) jøder. I politbyrået
var 4 av 7 medlemmer jøder.

Slik kan man fortsette. Lenins
kone Nadezjda Krupskaja var
jødinne. La det nå også være sagt
at Karl Marx var jøde.

Tilsvarende var det i andre land.
I Weimarrepublikkens første tid
var mer enn 80 % av kadrene i

Tysklands kommunistiske Parti
(KPD) av jødisk avstamming.
Blant dem var Rosa Luxemburg
og Karl Liebknecht.

I Tyskland kom Mein Kampf ut
i 1925. Her beskriver Hitler sitt
hat mot jødene. Han skriver også
at bolsjevismen må utryddes, og
at det må skje med en
erobringskrig, en rasekrig.
Dermed ville Tyskland også
skaffe seg livsrom, Lebensraum,
i øst.

I den tyske fasismens spede
begynnelse var det altså klart
hvem som ville bli dens
hovedfiende, treffende kalt der
Judenbolschewismus.

Hitler ble rikskansler i 1933.
Østerrike ble innlemmet i Das
Reich den 12. mars 1938. I Spania
hadde Franco med tysk hjelp

kastet Folkefrontens valgte
regjering. Alt tydet på at en stor
krig sto for døren.

Derfor foreslo Sovjetunionen
den 16. april 1939 at England,
Frankrike og Sovjetunionen
skulle danne en felles
motstandsfront mot Tyskland.
Forslaget fikk aldri støtte fra
England og Frankrike. Men
Churchill har senere skrevet at
det «ikke kan være tvil om at
Storbritannia og Frankrike
skulle ha godtatt det russiske
forslaget». «En slik allianse ville
ha slått Tyskland med redsel i
1939». Men det ble ingen slik
allianse.

Deretter sto Tsjekkoslovakia for
tur. Her hadde Sovjetunionen
erklært at landet ville komme
Tsjekkoslovakia til hjelp selv om
Frankrike og England avslo. Det
samme ble erklært i
Folkeforbundet den 21.
september. Men samme dag,
presset Chamberlain, Daladier og
Mussolini Tjekkoslovakia til å
godta Tysklands krav om
annektering av Sudetentyskland.
5 måneder senere var hele
Tsjekkoslovakia hærtatt. Avtalen
ble undertegnet i München,
Tsjekkoslovakia ble ikke
rådspurt.

Etter München-forræderiet var
det klart at krigen ville komme.
Men Hitler ville ikke ha en
tofrontskrig. Spørsmålet var
følgelig: Ville han først slå til mot
øst eller mot vest?

München-forræderiet og
vestmaktenes vegring mot å
danne en allianse mot Hitler
tydet på at man på det hold
ønsket å styre Hitler mot øst. Den
britiske utenriksministeren

gjorde seg til talsmann for en
forståelse med Hitler den 30. juni
i Berlin. Der sa han:
«I en slik atmosfære kunne vi
drøfte kolonispørsmålet,
r å s t o f f s p ø r s m å l e n e ,
handelsvarer og livsrom
(Lebensraum?!) og alle andre
spørsmål som berører Europa».

Hvordan skulle man i Moskva
forholde seg til det? Også der
fryktet man en tofrontskrig, mot
Tyskland og mot Japan. Og
selvfølgelig ønsket man å utsette
krigen med Tyskland så lenge
som mulig.

Resultatet ble inngåelse av en
ikke-angreps- og
vennskapsavtale med Tyskland
den 24. august, Molotov-
Ribbentrop-pakten. Det jeg har
skrevet foran viser at navnet var
en latterlighet.
«Motsetningsforholdet mellom

de to riker og systemer var
dødelig», sa Churchill. Men
resultatet av pakten ble at Hitler
først slo til mot vest. For øvrig
var alt et skuespill og bedrag.

Avtaleinngåelsen hadde sine
komiske sider. Under møtet ble
det nok drukket en del vodka.
Ribbentrop kunngjorde at
Føreren ønsket at pakten skulle
gjelde i 100 år. Til det svarte
Stalin at folk ville le av dem for
ikke å være seriøse. Han foreslo
10 år.   Og naturligvis skulle det
fotograferes. Da forlangte Stalin
at alle tomflaskene skulle ryddes
bort fordi ellers «kunne folk tro
at vi først var blitt fulle og så
signert pakten».

Det hører med i dette bildet at
Stalin må ha stolt så mye på
denne pakten at han ignorerte
etterretningsrapporter om det
forestående tyske angrepet som
kom den 22. juni 1941. Da veltet
3,5 millioner Wehrmacht-
soldater inn over landet. Den
røde arme ble påført store tap
som delvis kunne vært unngått.
Stalins utrenskninger av
offiserer i den Røde Arme hadde
gjort situasjonen ennå verre.

Ikke desto mindre, uten
Sovjetunionens innsats hadde
nazi-Tyskland vunnet den
europeiske krigen. 80 % av
Wehrmachts soldater ble satt ut
av spill på Østfronten.

Tilbake til de sovjetiske jødene.
Omtrent en halv million tjente i
Den røde arme under krigen,
200 000 av dem ble drept, enten
i kamp eller myrdet i
fangenskap.

160 jøder fikk den høyeste
sovjetiske ordenen «Helt av
Sovjetunionen».

Den jødiske bolsjevismen

Marx, Lenin og Engels. En av disse tre kommunistiske lederne var jøde og en var gift med en jøde

En karrikatur som viser hvordan Frankrike og England gjør klar
veien mot Sovjetunionen for Hitler. Han valgte imidlertid å slå til
mot dem først.

Etter at alle muligheter for en samlet front mot Hitler var borte,
inngikk Sovjetunionen en avtale med nazi-Tyskland. Her bilde av
utenriksministrene Molotov og Ribbentrop.
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FORFATTEREN OG SOSIALISTEN JACK LONDON, 1876-1916

En av verdens mest leste og best betalte forfattere

■Da Jack London døde 22.
november 1916 var han
en av verdens mest leste
og best betalte forfattere.
I boka «Sjømann til
hest» av Irving Stone,
oversatt og utgitt på
norsk i 1939, heter det at
hele verden sørget over
han.

I Europa ofret avisene mer plass
på ham enn på keiser Franz
Joseph av Østerrike som var død
dagen før. Edwin Markham,
amerikansk poet og brevvenn
med blant annet Jack London og
Franklin D. Roosevelt, hadde kalt
ham en del av ungdommen og
heltemotet i verden. Ved hans
bortgang sluknet en flamme.
Men hvem var Jack London,
hvilken rolle spilte hans
oppvekst og bakgrunn for hans
liv og forfatterskap, og hvorfor
ble han sosialist?

Han ble født 12. januar 1876, og
fikk navnet John Griffith
Chaney. Moren var den 32 år
gamle Flora Wellman. Hun ble
gravid da hun bodde sammen
med William Chaney, en 22 år
eldre professor. Chaney benektet
farskapet. Irving Stone skriver at
legen som fulgte opp Flora da
hun var gravid, 16 år senere
støtte på Jack. Han var helt lik
William Chaney. Det kunne ikke
være tvil om farskapet.

Da John var 8 måneder gammel
giftet moren Flora seg med
enkemannen John London.
Gutten fikk navnet Jack London.
Med seg inn i ekteskapet hadde
John to hjemmeboende døtre.
Den eldste var den åtte år gamle
Eliza, som skulle få et nært
forhold til Jack så lenge han
levde. Jack og stefaren John
etablerte et godt forhold da Jack
vokste opp. En annen person
som Jack skulle bli sterkt knyttet
til var Jennie Prentiss. Hun
nedkom med et dødfødt barn på
samme tid som Flora Wellman
fikk sin sønn. Jennie skulle bli
Jack sin amme, fostermor, gode

venn og komme til å bety mye
for Jack. Dette kommer klart
fram da han i 1903 ga et signert
eksemplar av boka «The God of
his Fathers and other Stories» til
Jennie. Her skrev han «To Dear
Mammy Prentiss With best Love
from one who Loves you well.
Your son, Jack». Omkring 1912
donerte London 15 000 dollar til
en Metodistkirke i Oakland, som
Jennie tilhørte, i respekt for
fostermoren. Jennie ble født inn
i slaveri i 1832, ble fri som
trettiåring, og skulle overleve
Jack med 6 år.

De første årene Jack levde ble en
omflakkende tilværelse.
Stefaren arbeidet en tid som
snekker og byggmester, men
måtte gi dette opp grunnet
dårlige tider. Moren og stefaren

drev ved et par anledninger
gårdsbruk, men også butikk og
pensjonat. Men dårlig
økonomistyring førte til at de
mistet alt.

Jack London fikk tidlig interesse
for bøker. Dette var en interesse
han hadde arvet av sin
biologiske far, professor William
Chaney. Da moren og stefaren
drev pensjonat var Jack i
elleveårsalderen. Her oppdaget
han Oakland folkebibliotek. Det

åpnet seg en ny verden for
gutten. Her fantes det tusenvis
av bøker, og det beste var at han
kunne låne bøker helt gratis.
Han brukte all ledig tid til å lese.
Men da moren og stefaren igjen
ble arbeidsledige, så ble det Jack
sitt ansvar å skaffe inntekter til
familien. Da ble det lite tid for
bøker. Jack gikk med aviser både
før og etter skoletid. Han
arbeidet også på lørdager og
søndager. Alt han tjente ga han
til sin mor. Tretten år gammel

sluttet han på skolen og begynte
som fabrikkarbeider.

Ved siden av bøkene hadde Jack
en forkjærlighet for sjøen. Han
hjalp båteiere med forskjellig
arbeid, var arbeidsvillig og
lærenem. Med forskjellige
småjobber klarte han å skrape
sammen penger til en liten båt.
I den tilbrakte han timevis, og
ble etter hvert en dyktig seiler.
På bryggene ble han også kjent
med østerspirater som la ut om
lettjente penger. Det vekket Jack
sin interesse. Som østerspirat
kunne du tjene like mye på en
natt som på tre måneder i
fabrikken hvor han arbeidet. Da
Jack fikk nyss om at båten
Razzle Dazzle var til salgs, ville
han kjøpe den. Men gutten
manglet penger. Han gikk til sin
fostermor Jennie, ville hun låne
han de nødvendige trehundre
dollarene? Ja. det ville hun, og
Jack ble eier av Razzle Dazzle 15
år gammel. Jack ble raskt en
dyktig østerspirat og tjente godt.
Han hadde også behov for å være
en av gjengen, som alle var eldre
enn Jack. Det ble mye fyll i
denne tida.

Etter perioden som østerspirat,
arbeidet han i fiskerioppsynet,
tok hyre på en selfangstskute,
arbeidet på fabrikk og senere
som kullemper. Skuffe kull var
et hardt arbeid. Det Jack ikke
visste var at sjefen hans lot Jack
overta arbeidet for to mann
alene. Samtidig fikk Jack lavere
lønn enn det hver av de andre
hadde fått. De to som Jack

Terje Bjørlo
Redaksjonell medarbeider
terje.bjorlo@gmail.com

FAKTA
● Jack London født 12.

januar 1876 som John
Griffith Chaney. Død 22.
November 1916.

● Mor Flora Wellman, Far
William Henry Chaney,
ble kalt professoren.

● Vokste opp med moren og
stefaren John London.

● Amerikansk forfatter og
skribent.

● Var innom mange yrker,
som ga grunnlag for flere
av bøkene.

● Medlem av Socialist Party
of America

Kilde: Wikipedia
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overtok etter hadde fått sparken,
noe Jack ikke visste. Da han fikk
vite at en av dem begikk
selvmord grunnet arbeidsløshet,
kastet han fra seg skuffa og gikk.

I april 1894 var arbeidsløsheten
i USA høy. Det ble organisert en
hær av arbeidsledige som skulle
marsjere til Washington med
krav om at det ble bevilget
penger til offentlige veiarbeider,
slik at arbeidsledige kunne få
arbeid. Dette ville den
eventyrlystne Jack bli med på,
og sluttet seg til Kellys hær som
skulle dra fra Oakland. Hæren
gikk etter hvert mer eller
mindre i oppløsning. Dette førte
Jack ut i livet som landstryker.
Han fikk også erfaring med
fengsel og tvangsarbeid. Livet
som landstryker skulle gi unge
Jack mye erfaring og
bekjentskap med mange folk.
Han fikk høre livshistorier fra
folk som hadde falt utenfor
samfunnet. Her traff han folk
som hadde blitt skadet på jobben
uten å få erstatning. Andre
hadde blitt syke og utslitt av
lange arbeidsdager og fått
sparken. Noen ble overtallige
eller klarte ikke å tilegne seg ny
kunnskap. Andre ble erstattet av
billigere arbeidskraft eller av
streikebrytere. Atter andre ble
svartelistet fordi de hadde
streiket. Han innså at det måtte

være noe galt med et
samfunnssystem som, etter at
det beste var tatt ut av
arbeidskraften, kastet folk ut i
arbeidsløshet og fattigdom. Da
Jack London leste «Det
kommunistiske manifestet»
fikk han sin sosialistiske
oppvåkning.

Jack London forsto han måtte
ta utdannelse. Han startet 19 år
gammel på High School. Det var
også på denne tiden han for
alvor startet opp med
skrivingen, og fikk flere artikler
og fortellinger på trykk. Ved
siden av skolegang, skriving av
artikler og fortellinger, tok han
også på seg småjobber. Den

politiske interessen førte han til
arbeidermøter og møter i
sosialistpartiet. Som tyveåring
kom han inn på universitet,
men hans dårlige økonomi førte
til at han sluttet etter et år.

I august 1896 ble det funnet rike
gullforekomster i Yukon.
Ryktene spredte seg til USA.
Sammen med mannen til Eliza,
som da var over 60 år, dro Jack
også på gulljakt. I et drøyt år var
de en del av gullrushet, uten at
de fant gull. Oppholdet gikk
utover helsa til London. Mangel
på grønnsaker førte til at han
fikk skjørbuk, og flere av
tennene hans løsnet. Men
opplevelsene der skulle danne
grunnlag for flere av Jack
Londons suksessfulle utgivelser.
I 1898 fikk han for første gang
lønn for strevet, han fikk noen
få dollars for en av historiene
sine. Han hadde en voldsom
arbeidskapasitet. Regelen var å
skrive 1000 ord hver formiddag
på noveller eller romaner.
Ettermiddagen gikk til studier,
lesing og skriving av artikler.
Arbeidsdagen kunne strekke seg
opp i 19 timer. Ofte arbeidet han
syv dager i uka. På dette området
lignet han sin biologiske far,
professor Chaney.

I 1900 giftet han seg med
Elisabeth «Bessie» Madern,

faktisk på samme dag som boka
«The Son of the Wolf» kom ut.
Boka fikk meget gode kritikker,
men salget av boka ble ingen
suksess. Oppmuntret av at
Bessie og han skulle bli foreldre,
begynte han å arbeide med sin
første roman » Sneens datter».
Datteren Joan ble født i 1901.
Senere ble Joan storesøster til
Becky.

Selv om Jack skrev mye, og for
så vidt også tjente godt med
penger, brukte han gjerne mer
enn det som kom inn. Ved siden
av å forsørge kone og barn, så
forsørget han også andre. Han
hadde åpent hus, og mange
benyttet seg av dette, noe som

også medførte store utgifter. I
1902 hadde han en gjeld på flere
tusen dollar. Da tilbudet om å
dra til Syd-Afrika for å dekke
Boer-krigen kom, slo han til.
Jack var så vidt kommet til
England før avtalen ble
annullert. Denne hendelsen
skulle bety unnfangelsen av
boka» The People of the Abyss»,
på norsk «Avgrunnens folk». I
den norske utgaven trykket i
1970 heter det med Jack Londons
egne ord i forordet «De
erfaringer som er nedtegnet i
denne bok, høstet jeg sommeren
1902. Jeg fant veien ned til
Londons underverden med en
innstilling som kan få en til å
tenke på en oppdager. Det var
mine personlige erfaringer jeg
aktet å bygge på – ikke på hva
jeg kunne få vite av folk som selv
aldri hadde satt sin fot i Eastend,
ikke engang på beretninger av
dem som hadde vært der.»

For å komme tett på folk måtte
forfatteren bli som en av
beboerne i Eastend, fattig,
utsultet, fornedret, utbyttet,
arbeidsløs. Dette førte til en
gripende beskrivelse av
forholdene i dette menneskelige
helvete på jord. Det blir ekstra
sterkt når Jack London lar oss

bli «personlig» kjent med mange
mennesker og deres tragiske
skjebner. Og som London
poengterer i forordet, i 1902 var
det såkalte gode tider i England.
Likevel var kontrastene enorme.
Og drøye hundre år senere vet vi
at det Jack London beskriver i
boka om leveforholdene i
Eastend i London, samsvarer
med faktiske leveforhold for
millioner av mennesker i
dagens verden!

Da han hadde blitt far igjen, ville
han skrive en historie om en
hund. Fortellingen skulle bli på
fire tusen ord. Etter fire dager
hadde han skrevet den planlagte
lengden, men innså at han kun
hadde skrevet begynnelsen. I en
måneds tid skrev han på
fortellingen som skulle bli den
kjente romanen «Når villdyret
våkner». På denne tiden ble det
også bestemt at Bessie og Jack
skulle flytte fra hverandre.

Året etter ble han
krigskorrespondent for å dekke
den russisk-japanske krigen. Det
kunne fått fatale følger for
London. Han ble arrestert, og det
var president Theodor Roosevelts
personlige engasjement som
fikk han fri. Tilbake i USA giftet

han seg med Charmian
Kittredge. Han bygde seilbåt, og
sammen med Charmian og
mannskapet dro han på nye
eventyr.

Det var ikke bare sjøen Jack
London var knyttet til. Han var
også veldig opptatt av jord, og i
1905 ble han rancheier. Han
fortsatte å skrive, men brukte
også mye tid til
foredragsvirksomhet. Etter hvert
kjøpte han flere
naboeiendommer, og fikk tak i
en italiensk murer som skulle
stå for byggingen av det
planlagte huset «Ulvehiet». I
følge Irving Stone arbeidet det på
det meste nær hundre mann på
jordene og med bygging av
huset. Dagen før innflytting
brant huset ned, for aldri å bli
gjenoppbygd.

Selv om London tjente veldig
mye penger på sitt forfatterskap,
så var han ingen rik mann. For
sosialistpressen skrev han
gratis. Farmene var et utgiftsluk.
Han hadde mange i arbeid, og
alle fikk god lønn. Gjester kom
og gikk, og London betalte.
Venner og bekjente lånte
tusenvis av dollar, og knapt noe
ble tilbakebetalt. Mange tigget
om penger, og London stilte opp
med økonomisk hjelp. Og han
forsørget mange.

Jack London døde 22. november
1916 på farmen sin i California.
Om han begikk selvmord eller
ikke, har vært grundig diskutert.
Uansett var det en særdeles
produktiv forfatter som la
pennen ned. Mange av bøkene
var basert på egne erfaringer og
opplevelser. Her kan nevnes
«Landstrykerliv, Kong alkohol,
Ulf Larsen, På langfart med
Snarken og Hvor gullfeberen
raser». I andre kom hans
sosialistiske syn tydelig fram,
som i «The War of the Classes»,
hvor hans egne foredrag er
nedtegnet. «Jernhælen» handler
om fremtidig fascisme, og jeg
har også trukket fram
«Avgrunnens folk».

Jack London var sikker på at
sosialismen ville ha seiret i år
2000. Slik skulle det absolutt
ikke gå. Men for å sitere Martin
Nag «Store ideer kan bli
marginalisert, men vil aldri dø,
viser all historie.»

Kilder:Irving Stone: En sjømann til hest
Jack London: Avgrunnens folk
W i k i p e d i a
Oakland Local

"A bone to the dog is not

charity. Charity is the bone

shared with the dog, when

you are just as hungry as the

dog"(Jack London).

Ni år gamgle Jack, med sin hund Rollo, 1885. Foto: Wikimedia



KULTUR & MEDIER Nr. 11 | 26 . mai 201622

■En togtur tilbake i tid.
Fortellinger om
dramatiske
menneskeskjebner fra
motstandskampen. En
kamp for frihet med
personlige følger som kan
være både tungt og vondt
å skulle se for seg. Men vi
må bære dette med oss. Vi
må sette oss inn i
fortidens dystre
virkelighet. Det er
historier om krigshelter
som var villig til å ofre alt
for ikke bare kampen mot
okkupasjonsmakten, men
også den større
ideologiske kampen.

"Røde Spor- en togtur fra
Trondheim til svenskegrensa»
var iscenesatt av Panter Tanter
Produksjoner og Norsk
Jernbanemuseum, og
gjennomført i Trondheim 21. og
22. mai. En flott og sterk
opplevelse, i et togsett som består
av et lokomotiv fra 50-tallet, to
tidsriktige passasjervogner og en

utstillingsvogn. For å løfte frem
hendelsene fra
motstandskampen under andre
verdenskrig, som de
kommunistisk ledede
Thingstad/Wærdahlgruppene og
nettverkene rundt som bidro
med. Personlige fortellinger - ved
hjelp av 60-80 aktører -  løftet
frem kurervirksomhet, sabotasje,
spredning av illegale aviser og
losing av flyktninger, med et
fokus på det som skjedde langs
jernbanelinjene. Det er
u n d e r k o m m u n i s e r t e
motstandshistorier fra Midt-
Norge.

Den store ideologiske

kampen

En gammel verden holder på å gå
under, og en ny oppstår. Fødselen

er smertefull og tung, men det nye
som fødes, vil bringe lykkelige
tider for alle mennesker i
århundreder framover. Derfor er
ingen offer gitt forgjeves. Vi dør
som bærere av det nye som
uvilkårlig vil komme.

Ordene tilhører Henry Thingstad,
fra hans avskjedsbrev. Thingstad
var leder for kommunistenes

motstandsorganisasjoner i
Trøndelag under okkupasjonens
første år. Han ble arrestert på
grunn av Henry Rinnans
opprullings virksomhet i februar
1943 og skutt ved Kristiansten
festning i Trondheim 19. mai 1943.
Det var noe mer enn kun
frigjøring av Norge
kommunistene kjempet for, de så
kampen de kjempet som et ledd
i den større helhet den frie
verden.

Kommunistenes motstand i
Trøndelag kom i gang allerede før
det tyske angrepet på
Sovjetunionen. Motstanden kom
ut fra det tidligere arbeiderpartiet
i Selbu, Arbeidernes Ungdomslag
Vestkanten og Arbeidernes
Idrettsforbund (i Trondheim
særlig Ørnulf og Ravn). Norges
Godtemplar Ungdomsforbund
(NGU) spilte også en veldig viktig
rolle i motstandskampen.
Thingstad og Wærdahlgruppene
var illegale grupper, og de trengte
en legal måte å møtes å spre
informasjon via. NGUs
medlemskap økte kraftig i
perioden. I 1945 hadde
organisasjonen 7714 medlemmer
i hele Norge. NGU var en radikal
bevegelse, og fredsarbeidet var
likestilt med avholdsarbeidet
lenge før krigen nådde Norge.

Idretten som

samlingspunkt

Idrettsfronten starta allerede i
oktober 1940 i Trondheim. I og med
at Henry Thingstad og flere med
bakgrunn i kommunistmiljøet var
sentrale i arbeideridretten, bidro
også de til en effektiv idrettsstreik.
På et illegalt møte i «Ørnulf»
15.mai 1941, den største
arbeideridrettsklubben i byen, ble
Henry Thingstad valgt til leder. Jeg
kan nevne at også Carsten og
Reidar Wærdahl var medlemmer
i «Ørnulf».

Medlemmer i AIF-klubben
«Ravn», lokalisert til
Buranområdet i Østbyen, ble
knytta til det kommunistledede
apparatet i 1941. En av disse var
Arvid Knudsen, konduktør ved
NSB, som allerede høsten 1940 ble
med i motstandsarbeidet. Han var
en av ildsjelene i «Ravn» og ble
viktig fordi han arbeidet på ruta
Trondheim –Storlien. Han fikk
viktige oppgaver i etteretning mot
tyske anlegg og troppestyrker,
flyktningearbeid og spredning av
illegalt materiell. (Historiker Jon
Atle Krogstad, under
Minnearrangement for
Thingstad- og Wærdahlgruppa
17.11 2014)

Røde Spor- en togtur fra Trondheim til svenskegrensa

Geir Magne Skavern
Redaksjonell medarbeider
gm.skavern@gmail.com

Minnetavle for de falne ved
T r o n d h e i m
sentralbanestasjon. For å lese
litt mer om de falne, følg qr-
koden eller gå til
kulturpunkt.org
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Jernbanen - Ansatte

og motstandsmenn

NSB samarbeidet med nazistene,
og tjente store penger på den
tyske okkupasjonen. Dette
innebærer at mange av de som
gjorde motstand, gjorde
motstand mot både
okkupasjonsmakten og egen
arbeidsgiver

"Røde Spor- en togtur fra
Trondheim til svenskegrensa»
løftet frem personlige fortellinger
som avduket kurervirksomhet,
sabotasje, spredning av illegale
aviser og losing av flyktninger.
NSB samarbeidet med nazistene,
og tjente store penger på den
tyske okkupasjonen. Dette
innebærer at mange av de som
gjorde motstand, gjorde
motstand mot både
okkupasjonsmakten og egen
arbeidsgiver.

Marienborg jernbaneverksted og
Lokomotivstallen ved jernbanen
ble viktige i motstandskampen.
Arbeiderne spredte herfra
propaganda - som de illegale
avisene - ut til kontaktene langs
jernbanelinja. Avisa Friheten
(etabler illegalt i 1941) ble lest av
svært mange både i Trondheim
og Trøndelag. Det ble spredte også

spredt mye materiell fra andre
illegale faglige utvalget i byen. En
av Wærdahlgruppas kontakter
ved jernbanen samarbeidet også
med en person med radiosender,
slik at etterretning om bombemål
som ble sendt via radiosenderen
til de allierte.

Thingstad og Wærdahl gruppene
utførte flere sabotasjeaksjoner,
men det egentlige omfanget er
usikkert. Det var kontakt mellom
Norges mest aktive og effektive
motstandsgruppe, Osvaldgruppa,
og gruppene i Trondheim. Det var
planer om å sprenge både
jernbanebroene på Skansen bru
og Meråker brua. Det ble
gjennomfør sabotasje mot
lokomotiver ved jernbanen i
Trondheim. I perioder sto 40-60%
av lokkene ubrukelige.

Flyktningestrømmen

50 000 mennesker flykta over
grensa fra Norge til Sverige under
krigen, en svensk oversikt setter
antallet flyktninger registrert til
Jamtland til 5279, men mest
sannsynlig langt flere da mye av
trafikken ikke ble registrert. (1168
registrerte over Storlien og 805
over Skalstugan (Åre kommune)

Det var fire særskilte ruter
gjennom Meråker og over
grensen til Sverige. Miorgruten,
XU-ruta (XU var den største
a l l i e r t e
etterretningsorganisasjonen i det
okkuperte Norge. Også
kommunistene bidro i deres
arbeid), Sivorgruta
(Hjemmefrontens sivile
organiserte del) og Jernbanen.
"Røde Spor- en togtur fra
Trondheim til svenskegrensa»
hadde stopp ved stasjoner
underveis, med blant annet det
var rollespill og hvor LO´s teater
viste metoder og muligheter for
å smugle propaganda og varer
over grensen, samt hvordan
flyktninger kunne bli
transportert.

Kirkegården på Gudå er fylt av
uleselige gravstøtter etter
russiske og jugoslaviske fanger.
Thingstad- og Wærdahl gruppene
hjalp disse flykte over grensen,
men av 2000 krigsfanger var det
kun 150 som kom over og inn i
Sverige. Danske arbeider som i
utgangspunktet kom til
Trøndelag for å jobbe for tyskerne
ved Værnes ble også hjulpet over
grensa.

Kvinner i krig og

handling.

Panter Tanter Produksjoner og
Norsk Jernbanemuseum
fortjener honnør for å løfte frem
de kvinnelige stemmene blant de

ulike fortellingene, samt også det
tidsaktuelle - oppsummert i
avslutningsordene i den
fremførte monologen «Marie
Leirfall»: Det å flykte til et annet
land og ikke bli godt mottatt, selv
om dette landet var Sverige, var
ikke like enkelt, og jeg var alene
mor med to barn.

Ingeborg Holm, renholdskvinne
på jernbanen - skulle henrettes 5.
mai 1945 - men bøddelen ville
ikke, han skjønte kanskje
hvordan krigsutfallet endte, og
kastet henne tilbake i
torturkammeret. Rinnan hentet
henne 7. mai, og kjørte ut av
Trondheim sammen med flere
andre fanger. Etterhvert som
grensepolitiet og politisoldatene
jaktet ned Rinnan-banden, delte
banden seg i to. Natt til 16. mai -
en uke etter freden kom til Norge
- ble gruppen som holdt Ingeborg
Holm arrestert.

Inntil nylig var årsaken til Inger
Holm arrestasjon tenkt å ha vært
at en nabo hadde angitt henne.
Hun var aktivt engasjert i NKP og
mottok avisa Ny tid. Informasjon
har kommet frem som viser at
denne kvinnen var langt mer
aktiv enn som så. Hun hadde,
foruten å spre propaganda,
hjulpet russiske krigsfanger,
huset ledere i Thingstadgruppen,
også sannsynligvis medlemmer
av Osvaldgruppen på besøk fra
Oslo. På tross av denne innsatsen
fikk hun ikke krigspensjon før på
syttitallet, da var hun åtti år
gammel.

"Røde Spor- en togtur

fra Trondheim til

svenskegrensa»

"Røde Spor- en togtur fra
Trondheim til svenskegrensa»
var iscenesatt av Panter Tanter
Produksjoner og Norsk
Jernbanemuseum. Metodene for
formidling var mange og
rikholdige. Sang, skuespill,
monologer, foredrag, bilder,
l e s e s t o f f ,
publikumsmedvirkning, m.m.
var metoder som gjorde
formidlingen lett, variert og aldri
kjedelig. De mange aktørene som
var med på å gjøre dette
prosjektet til en virkelighet lyktes
meget godt.

Prosjektet hadde fortjent så mye
mer. Det var bare to turer - Lørdag
21. og søndag 22. mai. Togsettet og
utstillingsvognen returneres fra
Trondheim til Hamar. Langt flere
kunne hatt nytte av en slik
levende formidling. Det ville uten
tvil ha engasjert elever og
studenter. Det er synd at så få
fikk muligheten til å være med,
men de av oss som fikk ta del vil
nok sjelden glemme inntrykkene
vi fikk.

Berit Rusten fra Panter Tanter
Produksjoner har vært en primus
motor for å løfte frem
kommunistenes krigsinnsats i
Midt-Norge, også i dette
prosjektet. De mange
engasjerende fortellingene som
kom frem under denne togturen
mot svenskegrensa og tilbake, de
er viktige historiske beretninger
som tar krig og okkupasjon ned
på et personlig nivå.
Konsekvensene de store
begivenhetene har på oss alle
enkelt mennesker blir vanskelig
å unngå. Forhåpentligvis vil de på
ny kunne nå ut og være bidrag til
at vi lærer av historien, slik at vi
får hedret disse menn og kvinner
på den måten de fortjener:

At denne gamle verden går
under, og en ny oppstår. Fødselen
vil være smertefull og tung, men
det nye som fødes, vil bringe
lykkelige tider for alle mennesker
i århundreder framover. Da vil
ingen av krigens offer være gitt
forgjeves.

Røde Spor- en togtur fra Trondheim til svenskegrensa

Fra Friheten, av Berit Rusten
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«Streikeretten har på mange
måter utspilt sin rolle og dette
styrker mine tanker om at
denne må avskaffes.» Avisa
Finnmarken.

Dette uttrykker en representant
som er i et parti hvor uttrykket
"Folk flest" blir brukt i
annenhver setning! Folk flest "
kamerat" er vanlige arbeidsfolk,
i vanlige jobber, hvor
streikebryteri oppleves som en
hån mot våre kamerater,
kollegaer og verdier og viktige
krav, som feks. En lønn man
fysisk kan leve av og med, at det
er lov å sjuk og at du ikke skal
måtte stå til rette som om man
skulle være en snylter eller en
latsabb av den grunn, at du
ønsker og har lovmessig krav på
en fast jobb, slik at du kan stifte
bo og familie og få lån i banken,
å ha retten til å bli hørt og
verdsatt i et arbeidsforhold,
retten til ytringsfrihet, retten til
å forhandlinger på arbeidstid og
tariffiserte betingelser, retten til
å ha en fritid hvor man kan vie
familie og barn den omsorg de
fortjener og sist men ikke minst:
retten til å si i fra at
streikebryteri er noe svineri! FrP
er " Flinke" til å si ifra om de
opplever å bli urettferdig
behandla, livredde for at "
flyktninger og innvandrere" skal
få goder "som norske folk flest ...
Som fagorganisert betaler jeg
min kontingent med glede for å
å stå oppimot streikebryteri, for
å ivareta et seriøst arbeidsliv for
de jeg mener representerer " folk
flest", med andre ord:
Arbeiderklassen!

Mandag 30. mai skal det
avgjøres hvorvidt Stavanger,

Sandnes og Sola kommuner skal
slå seg sammen til Nord-Jæren
kommune som i tilfelle vil få 233
000 innbyggere.

Alle spørreundersøkelser tyder
på at befolkningen i Sandnes og
Sola kommuner ikke ønsker å
bli oppslukt av "storebror"
Stavanger og Sandnes-ordfører
Stanley Wirak fra
Arbeiderpartiet er da også en
bastant motstander av forslaget
til kommunesammenslåing.

Stavanger-ordfører

Christine Sagen

Helgø fra Høyre er

derimot den mest

fremtredende

tilhengeren av

sammenslåingen og

hun er titt og ofte

frempå i media med

sine synspunkter.

Ett annet argument som er
gjenganger i debatten er at det
foreslåtte navnet på den
eventuelle nye kommunen,
Nord-Jæren, ikke faller i smak
blant befolkningen i noen av
kommunene.

Trenden er ellers den samme
som den var i avstemningen om
ny kommune på Jæren er at det
er på de største stedene, Bryne
og Stavanger, at antallet
tilhengere er størst.

Ifølge NRK så setter norske
bedrifter ut IT-kontrakter for 30
milliarder kroner årlig til
utenlandske bedrifter. Mange av
kontaktene går til bedrifter i
Øst-Europa og Asia, spesielt
India. Bakgrunnen for at norske
bedrifter inngår kontrakter med
utenlandske bedrifter er selvsagt
et langt lavere lønns- og
kostnadsnivå der enn i Norge.
Store norske bedrifter som DNB
og Statoil har benyttet denne
muligheten. Dette betyr tap av

mange arbeidsplasser, men også
viktig kompetanse. Men det øker
også muligheten for at
bedriftshemmeligheter lekker
ut.

NRK melder også at det
forberedes store kontrakter i
helsevesenet, og at disse med
stor sannsynlighet vil inngås
med utenlandske bedrifter. Men
det finnes også eksempler på at
bedrifter flagger tilbake
kontrakter. Tomra fant ut at
bedriften tapte mye på å gi et
oppdrag til en indisk bedrift,
men vil ikke opplyse om beløp.

Else-May Botten,
A r b e i d e r p a r t i e t s
næringspolitiske talsperson, har
reagert på dette, og sier det er
viktig å flagge disse
arbeidsplassene tilbake. Men
hun har ingen oppskrift på
hvordan dette skal gjøres.
Høyres næringspolitiske
talsperson Gunnar Gundersen
sier det er lite politikerne kan
gjøre. Det minner meg om
tidligere næringsminister
Ansgar Gabrielsen fra Høyre,
som for noen år tilbake skapte
furore ved å innrømme at
verktøykassa var tom.

Gjennom EØS-avtalen er Norge
en del av EUs indre marked med
fri flyt av varer, tjenester, kapital
og arbeidskraft. Norge er også
med i WTO, verdens
handelsorganisasjon, en
organisasjon som har som mål
en friest mulig verdenshandel.
Denne politikken har langt på
ført til maktesløse politikere.
Men det er en politikk som er
ønsket både av Høyre og
Arbeiderpartiet. Da blir det
lettvint av Botten å si vi må gjøre
noe, uten å kunne vise til
hvordan. Da er det mer realt av
Gundersen som sier at det er lite
som kan gjøres. Kanskje vi
skulle starte med å si opp EØS-
avtalen Botten?

Vi omgir oss av stadig mer
irrelevant informasjon, unyttige
nyheter, som "her er alt du

trenger å vite om Vinmonopolets
åpningstider i pinsen", "21 ting
mobilteknologien erstatter". Hva
er det vi skal med disse
nyhetene? Når vi nå får de
servert på løpende bånd på
stadig mer velutviklede
systemer for å få klikk,
annonseklikk, abonnementer og
kunder. Blir vi ikke snart ferdige
med denne tida, sosiale medier.
Får vi ikke nok, trenger vi mer?
Lokalavisene handler i stadig
større grad om "basaren i vika i
går", og storavisene om
kjendisnytt og spetakkel. Gang
på gang ser vi at mediene velger
sin tolkning, og forteller den
delen av historia de mener er
riktige. De kaller seg uavhengige.

 Uavhengighet er et tveegget. På
den ene siden har mediet en eier
som den er avhengig av, og den
andre siden statsstøtte. Hvordan
skal man klare denne balansen?
NRK sies å være et uavhengig
media, likeså resten. Det fordi de
er eid av store mediehus. Som de
har noe de vil fronte og satse på?
Nei da. Det har de sikkert ikke.
Hvis de hadde ønske om å være
helt objektive, helt uten parti i
enhver sak, uten å måtte vri det
den ene eller andre veien på
grunn av sin avhengighet til
enten eier, eller statsstøtte,
hadde de da skrevet det samme
som de gjør i dag? Det skiltes
med politisk uavhengighet.
Politisk? Er det å være uavhengig
politisk, nok?

Det å være uavhengig, ikke ta
parti, og skrive objektiv er en
utfordrende. Statsministerens
kontor skriver følgende på sine
nettsider; Frie og uavhengige
medier er bærebjelken i et
levende demokrati. De sprer
kunnskap, synspunkter og ideer
som er nødvendige for
samfunnsutvikling og
enkeltindividers evne til å hevde
sine rettigheter. En sterk,
mangfoldig og uavhengig
mediesektor kan fungere som et
kritisk korrektiv til
maktmisbruk, korrupsjon og
manglende åpenhet. Dette
forutsetter at rammevilkårene
for at mediene kan utføre sitt
samfunnsoppdrag er til stede, i
form av blant annet
medielovgivning som gir
kildevern og ikke tillater sensur.
Uavhengighet, pressefrihet,
ytringsfrihet og retten til innsyn
er grunnleggende forutsetninger
for at mediene skal kunne utøve
sine funksjoner som en fjerde

statsmakt i en demokratisk
rettsstat.

Har vi, i Norge,

uavhengige medier,

som ikke har noen

de er avhengige av,

og som dernest kan

skrive akkurat hva

de vil?

Nei. Det har vi ikke. Vi har en
sterk mediesektor, med lite
mangfold og uten uavhengighet.
Statsministerens kontor skriver
at dette fungerer som "korrektiv
til maktmisbruk, korrupsjon og
manglende åpenhet". Dette har
vært gjentagende problemer i
både nyhetsjournalistikk og
politisk journalistikk i Norge.

Hvor mange mennesker er klar
over at en verdenskrig er
påbegynt? Foreløpig er det en
krig av propaganda, løgner og
distraksjoner, men dette kan
endre seg brått med den første
feilaktige kommandoen, den
første raketten.
 I 2009 sto USAs president
Obama foran en beundrende
mengde i sentrum av Praha, I
hjertet av Europa. Han lovte å
gjøre "verden fri for atomvåpen".
Folk jublet, noen gråt. En bølge
av banaliteter i alle medier
fulgte. Obama ble deretter tildelt
Nobels fredspris.

Alt var falskt. Han

løy.

 Obama-administrasjonen har
laget flere atomvåpen, flere
atomstridshoder, flere
atomleveringssystemer og flere
atomfabrikker. Utgiftene til
atomstridshoder steg mer under
Obama enn hos noen annen
amerikansk president. Utgiftene
for de siste tretti årene er på over
én trillion dollar.

En miniatombombe er under
planlegging. Den er kjent som
B61 Model 12. Verden har aldri
sett noe som likner. General

Debatt         Meninger&
Avisa Friheten
Vi ønsker stadig nye innlegg, artikler og debatt.
Skrivelystne må også mer enn gjerne ta kontakt. Kontakt
oss, eller send inn ditt innlegg til friheten@friheten.no
eller ring redaktøren på telefon 920 20 793

Frp-topp
-Avskaff
streikeretten

Janne Hegna, Facebook

Skepsis til
sammenslåing
blant folk i
Sandnes og i Sola

Geir Hansen, leder NKP
Rogaland

Utflagging
for milliarder

Terje Bjørlo

Om frie
og uavhengige
medier

Petter Sandvik

Tredje
verdenskrig

John Pilger
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James Cartwright, tidligere
visestyreformann for Den
militære sjefsnemnd - altså et
råd bestående av USAs øverste
militære embedsmenn - uttalte
at "å lage atombombene mindre
gjør det mer sannsynlig at de tas
i bruk".

Det siste halvannet året har vi
sett den største oppbyggingen av
militære styrker siden andre
verdenskrig. DENNE
OPERASJONEN FOREGÅR I REGI
AV USA, og finner sted langs
Russlands vestlige grenser.
Utenlandske soldater har ikke
utgjort en så demonstrativ
trussel for Russland siden Hitler
invaderte Sovjetunionen.
UKRAINA - som en gang var en
del av Sovjetunionen, har blitt til
en CIA-temapark. Etter å ha
orkestrert et kupp i Kiev
kontrollerer Washington et
regime som er nabo med og
fiendtlige til Russland - et
regime som er råttent av
NAZISTER, bokstavelig talt.
Høytstående parlamentariske
skikkelser i Ukraina er politiske

etterkommere av notoriske
fascister fra Organisasjonen av
ukrainske nasjonalister og Den
ukrainske opprørshæren. De
priser Hitler åpenlyst og ønsker
forfølgelse og utvisning av den
russisktalende minoriteten.

Dette er sjelden

nyheter i Vesten.

Og hvis det først når mediene,
vris det på for å undertrykke
sannheten.

I Latvia, Litauen og Estland -
naboland til Russland -
utplasserer USA tropper,
stridsvogner og tunge våpen.
Denne ekstreme provokasjonen
av verdens nest største
atommakt møtes med stillhet i
Vesten.

Det som gjør utsikten til
atomkrig e n d a farligere, er at
det foregår en parallellkampanje
mot Kina.

Hvor er de som skal

bryte stillheten?

Etikk for de rike
Etikkekspert Henrik Syse er styremedlem i fire
selskaper i skatteparadis
Henrik Syse mener Cayman Islands er det beste stedet
for å hindre dobbel- og trippelbeskatning for dem som
skyter inn penger i fondet.
Filosof og etikkekspert Henrik Syse, , har styreverv i
selskaper registrert i skatteparadiset Cayman Islands.
– Selskapene jeg har styreverv i, er registrert der jussen
er klarest og tydeligst for å unngå trippel- og
dobbelbeskatning av investorer som har base i andre
land enn der fondene har sin virksomhet.
Det sier Henrik Syse, som er mest kjent som filosof med
etikk som spesiale, og er seniorforsker ved
fredsforskningsinstituttet Prio, til ABC Nyheter.
På nettstedet steigan.no avdekker dokumenter at Syse
også er styremedlem i fire britiske selskaper registrert
med adresse i «Skammens hus», Ugland House, på
Cayman Islands.
Cayman Islands regnes som ett av verdens fremste
skatteparadis.

– AKO-selskapene jeg er styremedlem i, respekterer
åpenhet og innsyn, og er registrert av det engelske
FCA (tilsvarende Kredittilsynet). Å være registrert i
såkalte offshore-jurisdiksjoner er ikke bare lovlig. Vi
gjør det som vi mener er i henhold til den beste
bransjestandarden, sier Syse til ABC Nyheter.
«I Norge er rederiet Ugland kjent som Høyre-sponsor,
på Caymanøyene er de kjent for Ugland-huset som
rommer 18.867 firmaer.», skrev ABC Nyheter da

Skattefluktutvalget la fram sin innstilling i 2009.
I USA sa president Obama at huset som bærer en norsk
rederfamilies navn, og nå også er adresse for selskaper
Henrik Syse er styremedlem i, «enten er verdens største
bygning, eller verdens største skattesvindel.»
Men Syse avviser bestemt at det er noe betenkelig med
å registrere selskaper på Cayman Island, slik de fire
fondsselskapene i AKO-konsernet han er styremedlem i,
har gjort.
– AKOs investeringsselskaper investerer i stor grad for
universiteter, sykehus og veldedige stiftelser – som
stiller strenge krav til etikk. Selskapene som min venn
Nicolai Tangen har startet, har den absolutt høyeste
etiske standard, sier Syse.
– Disse selskapene er registrert på Cayman Islands i
likhet med et flertall av
investeringsfondene i internasjonal finanssektor. 69
prosent av fond som er registrert av FCA, er registrert
der.  Dette har ingenting med skatteunndragelse og

skjulte formuer å gjøre. Alle partnere og ansatte betaler
full skatt til landene der de bor, fortsetter han.
Men debatten om og kampen mot skatteunndragelser,
også via Cayman, er selvsagt kjempeviktig. Dette er en
del av det kapitalistiske system vi tar avstand fra,
svarer han.

– Nicolai (i AKO, min tilf.) syntes dette var spennende
og lurte på om jeg ville bruke den etiske kompetansen
på selskapet han bygget opp. 10 prosent av overskuddet
fra AKO går forøvrig til veldedige formål, og jeg sitter
også i stiftelsen som deler dette ut, forteller Syse.
Den veldedige stiftelsen Syse viser til, er AKO
Foundation. Den har blant annet støttet den kristne
bistandsorganisasjonen Strømmestiftelsen med 6,8
millioner kroner, skriver Fædrelandsvennen.
Men hvor kommer pengene fra? heter det i artikkelen
på steigan.no.
Som følge av avsløringene i Panama Papers har AKO-
konsernet laget en argumentsamling for hvorfor det er
bra at hedgefonds registreres på Cayman Islands, og tar
mål av seg til å avlive «myter».
ABC Nyheter
19.05. 2016

Og vi som trodde Hegdefonds var svindel og bedrag i
følge økonomer. Hvorfor ha kapital i skatteparadiser
når man ikke sparer skatt? Syses etikk er på nivå som å
ha frossenvarer i isboksen men den skal ikke bli kald.
(HR)

I saksa”
POESIENS KÅR:

PRESSA
Det er manndatra det, ja dét er sikkert.
Om du leter i avisa - ta med kikkert.
For slik er poesiens usle kår.
Mens klokka tikk men nei takk går og går.
Sjøl om du heter Vold, Jan Erik. Neppe.
"Her er vi seriøse. La oss sleppe."
Sjøl om du som Petrarca kan sonetten:
I redaksjonen har man knapt nok sett en.
Sjøl om du er politisk sånn som Nilsen.
Han Rudolf må se langt etter en hilsen.
Så la dem sitte der da, med et glazed look..
Vi andre har jo Paris. Også Facebook.

Ola Bog

PS Friheten  er unntaket som bekrefter regelen. Takker og bukker!

Ditt bidrag er velkommen i
Friheten!
Send det til
friheten@friheten.no
Det gjelder både leserbrev,
debattinnlegg og aritkler.



PLØYD OG HARVA. SLODDA. SÅDD.

Mai er månten. Uten tvil.
Bjørnson har jo tatt april.
Mai er andre krefters spill.
Jeg la hestekrefter til!
Pløyd & harva. Slodda. Sådd.
Fram med havren! Målet nådd!
Joda, kampen fortsetter.
Vet dét når jeg kjenner etter.
Men nå! er det pust i bakken.
Ja, så sant mitt navn er Blakken!

Ola Bog
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Uttalelse fra sekretariatet i Det europeiske
Initiativet:

Lenge leve
folkets

antifascisti
ske seier!

Den store fedrelandskrigen til det sovjetiske
folket mot Nazi-Tyskland, som så ut til å være
uslåelig på den tiden, og dets (folkets) allierte
i Europa endte med at fascismen ble knust og
betingelsesløs overgivelse.  9. mai er dagen
som signaliserer slutten på 2. verdenskrig i
Europa.  Den røde arme fullførte en stor
folkeseier over fascismen da de heiste det
røde sigd- og hammerflagget over Riksdagen.

Fascismen ble skapt og støttet av selve det
kapitalistiske systemet som en utilslørt og
reaksjonær form for borgerlig styre med
formål å beskytte den kapitalistiske
utbyttingen. Hovedgrunnen til Sovjet-
Unionens kampkapasistet og utholdenhet var
dens sosialistiske karakter, det faktum at
folket hadde makten i egne hender.

Bevæpnete nasjonale frigjøringsbevegelser
gikk inn på USSR’s side i mange europeiske
land, bevegelser som handlet under lederskap
av kommunist- og arbeiderpartiene.
Kommunist- og arbeiderpartiene betalte selv
en høy pris med sitt blod for å knuse
fascismen.

Det kommunistiske Initiativet uttrykker
konsekvent og klager på EUs hensikt om å
radere folkets store antifascistiske seier, ved å
gjøre 9. mai om til «Europas dag», viske den
ut fra folkets historiske hukommelse og
erfaringer. Initiativet kjemper mot det
provokative og anti-historiske målet til EU og
dens regjeringer som betrakter
kommunistisk ideolog lik Nazi ideologi,
identifiserer USSR som nazi-Tyskland,
fordreining av den historiske sannheten, som
opprettelsen av et EU-museum om europeisk
historie som skal spre antikommunisme og
spesielt hjernevaske ungdommen ved anti-
historiske prekener. Vi fordømmer EU-
politikken som faktisk støtter anti-
kommunisme, forfølgelse og hindring av
virksomheten til de kommunistiske partiene,
slik det skjer i Ukraina, Polen, De baltiske
stater osv. Vi fordømmer målet til den
borgerlige klassen i EU om å gjøre
kommunistsymbolene ulovlige samt
hindringer når det gjelder å spre
kommunistiske ideer. Vi protesterer mot de
provokatoriske seremoniene som hyller nazi-
kriminelle og kollaboratører, som i dag er
blitt organisert sammen med sine politiske
etterfølgere i land som er EU-medlemsstater.

Lenge leve folkets antifascistiske seier!

Den historiske sannheten kan ikke bli fordreid
eller utradert.

Håndslag til
Fram For Friheten

Mars og april 2016

Mars
Jan Karl Moksnes   200
Karsten Hanssen    200
Kjell Hole     300
Jo Eggen     400
Hazem Rafiq Kadhom  300
Oss S. Karlsen    500
Finn Hugo Eriksen Karvonen 150
O.Slåttelid     300
N.N.      200
Jon Magnus Steinhaugen  150
Gunnar Kollstad    200
Ola Stensaker/Gunhild Viken 500
Stein Gundersen    300
Astri Gustavson Domben  200
Jarl Eugen Bakken   300
Eigil Albert Norli    200
Jon Atle Krogstad   500
L.W       250

April
Terje Aune     300
Geir Hansen     110
Gunnar Espen Brateng  250

Torild Minken Horgen  500
Kirsten Berrum    100
Knut Arne Johansen   200
Eigil Albert Norli    200
Karsten Hanssen    200
Rita Greine     500
Puothaina Abdulaziz Salim Raffea 500
Kjell Hole     300
Gunnar Kollstad    200
Odd S. Karlsen    500
Kare Gulbrandsen   500
Helge Ramstad    200
Arne Haugvaldstad   200
Jarl Eugen Bakken   250
Tore S. Andresen    500
Paul Leo Loras    200
Dagfinn Skalvik    250
Alf Petter Hansen   100
Johan Jamtli    200
Jon Magnus Steinhaugen  150
Arne Nystad     200
Eirin Wennberg    300
E. Slåttelid     300

Innkommet i mars og april kr. 12 360. Hittil i år kr. 22 010
Mars
Birgit Skjæret  200
Zafer Gøzet   100
Terje Bjørlo   200
Tanja Bjarkøy  200

April
Ole Sturla Finstad 150
Birgit Skjæret  200
Zafer Gøzet   100
Terje Bjørlo   200
Tanja Bjarkøy  200

Garantister
Mars og april 2016

Vil du og bli Garantist? Se
innlagt giro i Friheten!

Innkommet i mars og april kr. 1 550. Hittil i år kr. 3 050



Partisiden

Distrikter
■Troms  og Finnmark distrikt av NKP

Distriktsleder: Kato Bjørkli, Mølnelva 63, 9392 Stonglandseidet, tlf. 915 84
501, e-post: katbjoe@online.no
Postadresse: Postboks 21, 9251 Tromsø
Sekretær: Ingrid Margareth Schanche,
adresse: Stovollaunet 61, 9100 Kvaløysletta, tlf.: 900 35 751, e-post:
ingrid.margareth.schanche
@tromsfylke.no
E-post: troms@nkp.no
Partikontor: Søndre Tollbuggate 4, Tromsø

■Senja Kommunistlag
Distriktsleder: Kato Bjørkli, tlf. 915 84 501, e-post: katbjoe@online.no

■Nordland distrikt av NKP
Leder: Asbjørn Hortman
E-post: nordland@nkp.no

■Norges Kommunistiske Parti i Midt-Norge
Distriktsleder: Geir Magne Skavern
Nestleder: Arne Margido Bye
Sekretær: Stig Ødegaard, tlf: 411 46 430
Håndslag: Bidrag mottas med takk, kontonr. 0533 07 60488
E-post: midt-norge@nkp.no
Telefon: 72 60 19 47
Hjemmeside: www.nkpmn.no
Partikontor: Olav Tryggvasonsgate 5, 7011 Trondheim

■Vestlandske distrikt av NKP
Distriktsleder: Alexander Sørnes, tlf: 922 13 057
Telefon: 553 27 489
E-post: kontakt@bergenkommunist.no
Hjemmeside: www.bergenkommunist.no
Partikontor: Torborg Nedereaas gate 20, 5006 Bergen

■Rogaland distrikt av NKP
Distriktsleder: Geir Hansen, Roald Amundsensvei 19, 4016 Stavanger,
tlf: 475 10 808,  e-post: hansen-08@live.no
E-post: rogaland@nkp.no

■Agder og Telemark distrikt av NKP
Leder: Runa Evensen, Kiledalen 21, 4619 Mosby tlf: 994 51 476
E-post: agder-telemark@nkp.no
Nestleder: Linda Evensen, mobiltelefon: 959 91 849
Sekretær: Jim Høgfeld
Kontonummer: 3201 55 72697 - gaver mottas med takk

■Buskerud og Vestfold distrikt av NKP
Distriktsleder: Jørgen Hovde, tlf: 452 41 492, e-post: jorgen@nkp.no
Sekretær: Roger Løvås
Kasserer: Knut Jarle Berg,
Rollagsvegen 737, 3626 Rollag, tlf: 991 51 184
E-post: buskerud-vestfold@nkp.no
Kontonummer: 0530 40 25060
Partikontor: Drammen Folkets Hus, Øvre Torggt. 9, 3017 Drammen

■Hedmark og Oppland distrikt av NKP
Kontakt: Johnny Johansen, Arnebergveien 3, 2335 Stange, tlf: 952 38 080
Kontakt: Jon Magnus Steinhaugen, Torhaugveien 24, 2640 Vinstra, tlf.: 414 95 115

■Oslo og Akershus NKP
Distriktsleder: Svend H. Jacobsen, e-post: svend@nkp.no, tlf: 911 00 079
Nestleder: Anders Myrhaug, e-post anders@nkp.no, tlf481 09 802
Sekretær: Knut Arne Wold, e-post: knut.arne@nkp.no, tlf. 926 83 421
Telefon: 227 16 044
E-post: oslo-akershus@nkp.no
Partikontor/postadresse.: Helgesensgate 21, 0553 Oslo

■Østfold distrikt av NKP
Distriktsleder: Dag Norum, Ridehusgate 20, 1606 Fredrikstad, tlf: 693 13 080,
e-post: dagnoru@online.no
E-post: ostfold@nkp.no
Sekretær: Riitta Berger, tlf: 905 24 315, e-post: riitta.berger@hiof.no

Oslo & Akershus NKP
Styremøter avholdes tirsdager kl. 18 i Helgesensgate 21, Oslo og
Felles medlemsmøter NKP/UngKom avholdes samme dag og sted kl. 19.
Våren 2016 31.5, 21.6,(sommerferie) Høsten 2016 9.8, 30.8, 27.9,18.10, 8.1, 29.11, 20.12

Østfold NKP
Alle møtene holdes på Østsiden Velferdssenter og begynner kl. 19.00.
Våren 2016 9.6. Høsten 2016 24.8., 8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12., 15.12.

Rogaland NKP
Alle møtene finner sted i Bekkefaret bydelshus og begynner kl. 19.00.
Våren 2016 30.6. Høsten 2016 25.8., 29.9., 27.10., 24.11., 29.12.

Støtt NKPs
kampfond
Garantisten:
7878 05 37247

Støtt Friheten-
dugnaden  Fram
for Friheten:
0535 16 69928

Støtt Arne
Gauslaa-
kampanjen til
ungdommen:
9015 16 18862
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Leder: Adrian Larsen, adrian@ungkommunist.no
Nestleder: Anne-Catherin Gonzales
Sekretær: Alexander Sørnes
Økonomiansvarlig: Are Ormberg
Kontoradresse: Helgesensgate 21, Oslo
Telefon: 900 86 204
Hjemmeside: www.ungkommunist.no
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Vårt kontonummer er:
9015 16 18862
Ungkommunistene har «trang» økonomi og tar mot gaver med takk.
Følg oss på Twitter: twitter.com/UngKom
Distrikter:

■Ungkommunistene i Trondheim
Leder Audin Blix Nordlid, e-post a.blixnordlid@gmail.com, tlf 900 98 580

■Bergen KU av Ungkommunistene
Leder Erik Kalthenborn, tlf 553 27 489, e-post kontakt@
bergenkommunist.no

■Ungkommunistene i Oslo og Akershus
Leder Anne-Catherin Gonzales, e-post anka@ungkommunist.no
Sekretær Ellen Johansen Ormberg, e-post ellen@ungkommunist.no

Kontaktinformasjon
Ungkommunistene i Norge

Kontaktinformasjon til NKP
Leder Runa Evensen
Nestleder Harald Ø. Reppesgaard
Internasjonal sekretær Svend Haakon Jacobsen
1. sekretærer Knut Arne Wold og Stig Ødegaard
Økonomisekretær Knut Jarle Berg
Forlagssekretær Anders Myrhaug
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby
Kontoradresse Helgesensgate 21, Oslo
Telefon 994 51 476
E-post nkp@nkp.no
Hjemmeside www.nkp.no
Kontingent-konto  Benytt tilsendt giro med KID-nummer
NKPs kampfond  «Garantisten» konto 7878 05 37247

Følg oss på Twitter: twitter.com/NKPNorge
Distriktsansvarlige: Finnmark, Troms, Nordland, Midt-Norge,
Hedmark, Oppland: Stig Ødegaard e-post: stig@nkp.no, tlf: 411 46 430.
Oslo og Akershus, Buskerud og Vestfold, Østfold, Agder og Telemark,
Vestlandske, Rogaland: Knut Arne Wold e-post: knut.arne@nkp.no,
tlf: 926 83 421

Der vi møtes…

Radio
Arbeidet!

BAPs radioprogram
hver onsdag og søndag

fra 19 .00 t i l  21 .00 på
frekvensene:  96,4  /  107 ,8

Ungkommunistene
Ungkommunistene i Oslo og Akershus møtes annenhver fredag

kl. 18.00 på partikontoret i Helgesensgate 21. Alle ungkommunister
og andre interesserte på Østlandet er velkommen.

For spørsmål ring Ellen Ormberg på telefonnummer 408 83 413

Studiesirkel i Østfold
Vi vil i år begynne på en studiesirkel i januar, og forsetter som i

møtekalenderen under Østfold NKP.
Møt opp på møtene! Ta gjerne med venner og sympatisører!

Underskriftsinnsamling
til Oslo-lista

Stortingsvalget 2017. Olaf Ryes Plass lørdager kl.
12-15 fra 13/2 2016.

Kontakt UngKoms leder Adrian Larsen Steinbø
mobil 900 86 204

Åpent kontor NKP
Midt-Norge

Mandager og onsdaer 17-19, lørdager 12-14.
Bidrag til vår driftskonto "Håndslag" 0533

07 60488 mottas med takk.

Gaver til Ungkommunistene mottas
med takk

på kontonummer 9015 16 18862
Kameratslig hilsen Ungkommunistene

Sentralkomité
Det innkalles til møte i NKPs
sentralkomité lørdag den 28.
mai kl. 13.00. Fortsettelse
søndag den 29. mai til kl. 15.00
Dagsorden vil bli sendt
medlemmene seinere.
Runa Evensen
Leder

Falken forlag
Besøk oss på
www.falkenforlag.no
og få et Falkeblikk på verden!
falkenforlag@falkenforlag.no



■Jeg sitter og ser på et kart som
omfatter store deler av den nordlige
halvkule, med Russland og Kina i
sentrum. Det siste er ingen
tilfeldighet. Kartet tegner et
skremmende bilde av den militære
oppmerksomheten NATO og USA har
viet de to nasjonene.

Til sammen dreier det seg om 16
installasjoner, inkludert kjernefysiske baser,
for land-, luft- og sjøkrigskrefter. Vi ser
illustrasjonen av en sammenhengende front
fra Russlands vestgrense til Kinas østgrense.

Det er tale om fysisk omringning. Det er tale
om en ganske annen virkelighet enn den vi
blir presentert for når NATOs generalsekretær
Jens Stoltenberg uttaler seg om global
forsvarspolitikk, godt supplert av vår
nåværende statsminister.

Så skulle man kanskje tro da, at dette måtte
holde i en tid da begge parter i den
nyetablerte kalde krigen hevder å gå inn for
kjernefysisk nedrustning.

Men nei: I velkjent kald-krig-retorikk mases
vi ned av påstander om Putins krigsplaner,
russisk opprustning og russisk aggresjon mot
små naboland generelt, og Norge spesielt. Alt
gjenkjennelig for den som har levd en stund.

I denne strømmen av krigsretorikk er det
befriende at det finnes noen blant oss som
tross alt bevarer evnen til å se en smule
humor i tragedien. Med utgangspunkt i den
militaristiske kartskissen fant jeg
eksempelvis følgende innlegg i Pål Steigans
blogg:

«Kartet viser tydelig hvilke

aggressive intensjoner Russland

og Kina har. Se bare hvordan de

har plassert landene sine kloss

opp mot USAs militærbaser!»

Nemlig! Der ligger den russiske og kinesiske
trusselen – godt illustrert - infamt plassert,
klin inntil demokratiske vestlige
militærbaser!

Og det kommer stadig flere baser. Nylig
kunne norske medier formidle følgende NTB-
melding:

«Til stor ergrelse fra Russland åpnet NATOs
generalsekretær Jens Stoltenberg torsdag et
nytt rakettforsvarsanlegg i Romania.
Anlegget er plassert i den lille landsbyen
Deveselu nær grensen mot Bulgaria. Det er
gjort gjentatte forsøk på å berolige russiske
bekymringer om at rakettforsvarsanlegget,
som inngår som en del av NATOs
rakettskjold, ikke skal brukes mot Russland.»

Budskapet går sikkert inn blant de fleste.
Men ikke alle: Hva om vi snudde geografien
på hodet?
Da ville meldingen blitt slik:

«Til stor ergrelse for USA åpnet president Putin
et nytt rakettforsvarsanlegg i Mexico. Anlegget
er plassert i en liten landsby like ved grensen
til Texas. Det er gjort gjentatte forsøk på å
berolige amerikanske bekymringer om at
rakettforsvarsanlegget, som inngår som en del
av Russlands rakettskjold, ikke skal brukes
mot USA.»

Å jøje meg for et spetakkel det ville blitt. USA
ville nok ikke nøyd seg med en smule
«ergrelse». Kanskje vil de ikke en gang nøye
seg med å «vurdere» mottiltak, slik Putin

antyder etter NATOs siste «fredsskapende»
etablering.

Jeg minnes fortsatt det som skjedde da
Sovjet gjorde et forsøk på å etablere en
rakettbase på Cuba i 1962. Aldri har vel
atomvåpenragnarokket vært nærmere i den
frosne perioden etter siste verdenskrig.
Årsaken lå i dagen: USA ville ikke finne seg i
fiendtlige rakettvåpen kloss inntil egne
grenser.

Nå skal man kanskje ikke undre seg over en
slik holdning, isolert sett. De fleste nasjoner
ville vel følt seg en smule urolig hvis en
potensiell fiende begynner å bygge
rakettsiloer nær grensen. Jeg ser eksempelvis
for meg avisoverskriftene hvis Russland
skulle finne på å etablere et gigantisk
«rakettforsvarsanlegg» i nærheten av
grensen mot Finnmark.

Det er ikke særlig sannsynlig at det vil virke
troverdig på norsk opinion om Kreml pumper
ut beroligende meldinger om at anlegget slett
ikke er tenkt brukt mot Norge.

Da er det straks større grunn til å undres
over at det synes tverrpolitisk vedtatt her til
lands at Russland skal «tåle så inderlig vel»
det som vår andre supermakt bokstavelig talt
ville oppfatte som en krigserklæring.

Aggressive landegrenser
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Christian Larssen
Redaksjonell medarbeider

clarsse@gmail.com

Ukraina «vant» MGP med en sang om Stalin, Tartarene
og dagens aggressive Putin. Vi ble forsikret om at dette
var ikke politisk.
- Ja vel. I neste MGP i Kiev kan vi kanskje forvente
en låt som forskjønner nazismen og ukrainske
fascisters drap på frihetskjempere under krigen. Disse
har jo heltestatus i dag. Det må kunne gå. Politikk er
det ikke.


