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Finn Lied (Ap), tidlegare industriminister

Venstresidas 
dagsavis“

www.klassekampen.no/Opprop/Irak, eller ring tlf. 22 05 95 70

KRAFT: Då Stortinget sikra norsk kontroll
over krafta, gjekk den offentlege debatten
høgt frå 1906 til 1917. No vil regjeringa
gjera alvorlege endringar i lovverket etter
tre månaders høyringsperiode. No
reagerer den tidlegare industriministeren
frå Ap, Finn Lied. – Dei som er ute etter ei
sak som kan samla sentrum og venstre, må
sjå til å vakna, seier Finn Lied.
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Makten samles
■ EU-kommisjonens president
Romano Prodi la i går fram et 17-
siders dokument der det foreslås
å gi kommisjonen nye og omfat-
tende fullmakter. Prodi går inn for
mer «beslutningskapasitet» i sik-
kerhets- og forsvarsspørsmål og
oppmuntrer til utvikling av en eu-
ropeisk rustningsindustri. Slagor-
dene for dokumentet er beteg-
nende nok «fred, frihet og solida-
ritet»

■ Dokumentet betyr et nytt stort
skritt i retning av å gi kommisjo-
nen mer makt. Kommisjonens in-
itiativrett foreslås utvidet til hele
det juridiske feltet. Dokumentet
går også inn for å opprettholde
den såkalte fleksibilitetsklausu-
len, dagens artikkel 308 i trakta-
ten, som gir EU-kommisjonen an-
ledning til å handle på områder
som ikke er hjemlet i traktaten. 

■ Enstemmighet, og dermed en-
keltlands vetorett når det gjelder
viktige beslutninger skal fjernes,
og majoritetsavstemminger skal
bli den generelle regelen. Doku-
mentet spesifiserer at finans- og
sosialpolitikken skal avgjøres
med simpelt flertall.

■ Dokumentet styrker også EU-
kommisjonen på flere andre om-
råder. Det blir ingen president for
Europaparlamentet, i stedet skal
EU-kommisjonens president vel-
ges av parlamentet og godkjennes
av Europarådet. I tillegg skal
medlemsstatene og EU-kommi-
sjonens president sammen utpe-
ke en «sekretær» for unionen som
vil fungere som utenriks- og for-
svarsminister for hele EU.

■ Det er liten tvil om at dette do-
kumentet, som også kalles et ut-
kast til grunnlov for EU, represen-
terer et nytt og fundamentalt
skritt i retning et føderalt EU. Pla-
nen støttes av Tyskland, mens
land som Frankrike og Storbritan-
nia i større grad ønsker at med-
lemslandene skal styre EU-poli-
tikken. Kreftene som driver ut-
viklingen i retning Europas For-
ente Stater ser ut til å trekke det
lengste strået.

BJØRGULV BRAANEN

Utgitt av Klassekampen AS

Ansvarlig redaktør: Bjørgulv Braanen
Daglig leder: Marga van der Wal

© Klassekampen A/S 
Ettertrykk og elektronisk videredistribusjon 

forbudt uten etter særskilt avtale.

Avisa er kanskje mest kjent blant
størsteparten av leserne for avslø-
ringa av Watergate som til slutt fel-
te president Richard «Tricky Dick»
Nixon. I dag er det 125 år siden den
første utgaven av Washington Post
kom på gata.

Avisa kom ut med fire sider som
offisielt organ for Democratic Par-
ty. De første femti åra var en økono-
misk oppoverbakke, og det første
salget av avisa fant sted allerede i
1889. Da ble båndene til Demokra-
tene kuttet. Det ga oppsving for
opplaget. Avisa tok samtidig
mange skritt til høyre.

Den ble
solgt igjen i
1905 til John

R. McLean
som gjorde
avisa til en
sensasjons-
blekke, med
vide spalter
fra hovedsta-
dens sosie-
tetsliv. I 1916
tok sønnen
Edward B.
(Ned) McLe-
an over og
førte avisa
inn i favnen

på sin nære venn, president War-
ren G. Harding. Det bekom ikke
avisa vel. Veien var kort fra presse-
messig til økonomisk diskreditt.

I 1933 kjøpte Eugene Meyer kon-
kursboet og gjenreiste The Post
med slående ledere, ledsaget av
Herbert L. Blocks illustrasjoner, og
analytisk nyhetsjournalistikk. I
1954, under svigersønnen Philip L.
Graham, ble Washington  Times-
Herald kjøpt opp. Tidsskriftet
Newsweek, som reflekterte WPs
internasjonale orientering, ble
kjøp opp i 1961. Under Graham ble
også de gode forbindelsene til Det
hvite hus og utenriksdepartemen-
tet spunnet.

Da Graham begikk selvmord i
1963, tok enka Katherine over og
satte Ben Bradlee på Newsweek.
Det forankret WPs posisjon i avis-
verdenen. PMJ

Papirutgaven av His Master’s Voice

9. august 1974,
avistriumfen

KK-KALENDEREN

6.desember

Denne veka fekk vi en-
deleg vita det; dei

norske kandidatane til
Nordisk Råds litteratur-
pris. Den ukjende Jørgen
Norheim, som knapt har
seld 1000 eksemplar av
bøkene sine og til vanleg
køyrer t-bane, er nomi-
nert for boka si Ingen er
så trygg i fare (Samlaget
2002). 

Det var så vi kunne
høyra gispa gjennom kul-
turredaksjonane, forlags-
husa og tv-studioa: Ikkje
nok med at vi knappast
hadde høyrd om mannen,
han arbeidde i tillegg i
Oslo Sporveier – ein stad
dei færraste forbind med
raudvin, ost og poesi,
minst av alt med Nordisk
Råds litteraturpris.

I dagane som gjekk
freista media undertryk-
kja det verste sjokket,
men klarte det ikkje heilt:
«T-banefører Nordisk
Råd-nominert», «Jørgen
Norheim er blitt heist opp
fra de mørke t-banetun-
neler», «Plutselig ble T-
banefører Jørgen Nor-
heim mannen alle skulle
ha tak i» heitte det i lan-
dets største aviser. Nor-
heim stilte opp til inter-
vju på t-baneplattformar, i
trikkevogner og gav opp-
lesing for arbeidskollega-
er med tv-kamera svei-

pande over det heile. På
ein, to og tre var Jørgen
Norheim blitt den
ukjende t-
baneforfattaren. 

Er dette noko å masa
med? Eit image er vel

godt å ha både for forfat-
tar og for media. Det var
ei sak at den innstilte for-
fattaren ikkje var profe-
sjonell skribent? 

Jo, men sjå for deg
motsatsen:
«Forfattaren
Ketil Try er
innstilt til
Nordisk
Råds littera-
turpris. Til
vanleg ar-
beider han som reklame-
mann!» Det blir ikkje den
same schwungen over
det, sjølv om reklame-
mannen hadde vore totalt
ukjend.

Det ligg liksom litt
meir i korta at ein kan
vera reklamekonsulent
og forfattar, t-baneførarar
har vi vanskelegare for å
sjå for oss i ei slik rolle.
Kvifor det?

Den legitime smaken i
eit samfunn er preferan-
sane til dei kulturelt do-
minerande sjikta, skriv
den franske sosiologen
Pierre Bourdieu i boka si
Distinksjonen. 

Bourdieu fortel korleis
ei grunnleggjande røynsle
i eit kvart samfunn er
«splittelsen mellom prak-
tiske, enkeltstående og
ordløse ferdigheter og teo-
retiske, systematiske og
eksplisitte kunnskaper.»
Den intellektuelle «ska-
par» gjennom kunnska-
pane sine og tar sjølv eige-
domsretten til sine orgi-
nale verk (bøker, forsking,
reklamekampanjar), me-

dan den ma-
nuelt arbei-
dande blir
«en enkel
tjener for en
langt større
hensikt, fra-
tatt ideene

bak sin praksis» (vaska,
fiska, køyra t-bane). 

Jørgen Norheim står på
feil side i dikotomien
«ånd-hånd». Vi ser han
for oss, der han dag ut og
dag inn køyrer t-bane frå
stasjon til stasjon, «utfø-
rer en langt større hen-
sikt, fratatt ideene bak sin
praksis». Dette er vel ing-
en forfattar?

Er det media
sin feil?

Skal vi morali-
sera over reak-
sjonane deira og
overskriftene
om «t-banefor-

fattaren»? Nei, på ingen
måte, dei gjer berre job-
ben sin: Arbeidsplassen
til Jørgen Norheim blir av
oss alle sett som ei rele-
vant nyhende, som eit
viktig poeng. 

Etter 50 år med sosial-
demokrati, 12 års

skulegong og eit relativt
egalitært lønssystem sit
framleis den kulturelle
dominansen så sterkt i
kroppane og hovuda våre
at vi alle speler med: Ola
på anleggsplassen seier
ikkje at han har tenkt seg
i Operaen i kveld, for då
vil kameratane spørja
kva han skal der, vil han
flotta seg? Vi trur ikkje t-
baneførarar kan bli for-
fattarar, i alle fall ikkje
anerkjende og legitime.

Så kan du spørja: Pro-
var ikkje tilfellet Jørgen
Norheim at franske sosio-
logar tar feil, at klasse-
kampen er daud og at alle
i dag kan bli det dei vil?

Vel, brikkane fall nok
på plass for nokon og ein
kvar i norske kulturred-

aksjonar i løpet av veka.
T-baneføraren Norheim
har nemleg seks års
universitetsutdanning
og hovudfag historie …

Veit du kven Jørgen Norheim er? Ikkje? Men du har vel høyrd om 
t-baneføraren som er innstilt til Nordisk Råds litteraturpris? Ja, nettopp!

Håkon Kolmannskog
hakon.kolmannskog@klassekampen.no

Vi ser han for
oss, der han

dag ut og dag inn
køyrer t-bane frå
stasjon til stasjon

“

I FOKUS: KLASSESAMFUNNET

Sansen for distinksjonar
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Redaktører I
Folk som jobber med
underholdning bør ut av
Norsk Journalistlag. Det
mener Helge Simonnes i
vårt lands nasjonale me-
nighetsblad.

Simonnes mener ifølge
Dagbladet at journalistikk

skal belyse,
informere og
avsløre vikti-
ge ting som
angår felles-
skapet. 

Hva me-
nighetsbladet
mener med å
belyse, er der-
imot uklart.
Kanskje sva-
ret ligger i

gårsdagens andakt i me-
nighetsbladet: Sefanjabo-
ken i Det gamle testamen-
te tegner et dystert bilde
av tilstanden, men den en-
der i lys, ikke i mørke. 

På teppet er spent på
hvor mange medlemmer
som blir igjen i NJ etter en
eventuell utrenskingspros-
sess av alle som fortaper
seg i uvesentligheter. 

I menighetsbladet tviler
vi på at det blir noen som
helst igjen. For i den lille
avisen med de store spørs-
målene, som de markeds-
fører seg som, er Simonnes
en av elleve redaktører.
De er ikke organisert i NJ,
men i Redaktørforeningen.

Gode titler
Desken i denne spaltes bi-
lag har lenge vært misun-
nelig på hvor frie hender
Dagbladet-desken har når
det gjelder overskrifter.

På onsdag hadde Dag-
bladet lyst til å skrive: Re-
daktør: – Kast dem ut av
journalistlaget. Det passer
ikke i nye Dagbladets
form. Det ble derfor til:
Redaktør: – Kasurnalist-
laget. Dagbladet er som all-
tid nyskapende på ordfron-
ten.

Redaktører II
Se og Hør er som kjent
opptatt av god journalis-
tikk. 

Sjefredaktør Odd J. Nel-
vik er rasende på det han
mener er slett journalis-
tikk fra TV 2: TV 2 skaper
en uvirkelig virkelighet
ved hjelp av kryssklipping,
sier Nelvik til tanta i Akers-
gata.

Noen vil vel kanskje kal-
le det å kaste sten i glass-
hus. Men Nelvik, som den
sanseerkjennelsesfilosof
han er, forholder seg jo
bare rasjonelt til virkelig-
heten gjennom det han
kan se og høre. 

PÅ TEPPET

teppet@klassekampen.no

Liten
mann,
store
spørsmål

KRONIKK: MIDTØSTEN

The Guardian hadde en
artikkel i oktober av
den israelske professor

i Midtøstens historie ved Ben
Gurion-universitetet, Benny
Morris, hvor han konkluderer

med at «fred i
Midtøsten kun-
ne ha vært mu-
lig dersom hele
den arabiske
befolkning ble
forflyttet fra
det historiske
Palestina for å
gjøre plass for
et Stor-Israel».
At han mener

dette på alvor er skrem-
mende nok, men at mer enn
40 prosent av den jødiske be-
folkning gir uttrykk for sam-
me tankegang i en menings-
måling nylig er sjokkerende.

Det er ikke bare palestiner-
ne på Vestbredden og i Gaza
som står i veien for en perma-
nent fred, men også den ene
millionen palestinere som
ikke flyktet, men ble igjen i
selve Israel etter 1948-krigen
og har siden bodd der i over et
halvt århundre.

Alle palestinere bør
tvangsflyttes til Jordan, me-
ner han.

Det er nettopp dette Sha-
ron er i ferd med å gjennom-
føre med sin «transfer-plan»
med støtte fra verdens ster-
keste supermakt. Denne lin-
jen er ikke noen hemmelig-

het lenger,
men diskute-
res offentlig.
Spørsmålet
er: Skal man
tvangsflytte
dem 
– eller «for-
drive» dem
ved å gjøre
forholdene så
uutholdelige
at de reiser

sin vei «frivillig». Fredspris-
vinneren Shimon Peres har
tatt til orde for den siste mo-
dellen. 

Fullføre jobben
Professor Morris mener at
Ben Gurion, Israels første
statsminister, gjorde en grov
feil ved ikke å «fullføre job-
ben» med en gang og «rense
landet for alle arabere
mellom Middelhavet og Jor-
danelva». Men tanken om en
ren jødisk stat, et hjemland
for bare jøder, er ikke av ny
dato, men ble utformet av de
første aktive sionistene etter
første verdenskrig da den sio-
nistiske innvandringen tok
til for alvor. Mange var det
som drømte om et Stor-Israel,
selvom befolkningen i Pales-
tina den gang talte bare
60.000 jødiske sjeler og ca.

680.000 palestinere. I dag er
forholdet ca. fem millioner is-
raelere og minst tre millioner
palestinere.

FNs deling av Palestina i
1947 ga Israel 56 prosent av
landet som egen stat, og pa-
lestinerne 43 prosent som
omfattet Vestbredden og
Gaza. Allerede etter 1948-kri-
gen, da over 700.000 palesti-
nere hadde flyktet i panikk ut
av landet etter at Stern-liga-
en, med fredsprisvinneren av
1978 Menahim Begin i spis-
sen, gjennomførte den ene
massakren etter den andre,
utvidet Israel sitt territorium
til 78 prosent uten noen nev-
neverdige protester fra ver-
denssamfunnet. 

I 1950 vedtok Israel en lov
som ga alle jøder i verden (ca.
20 millioner) rett til israelsk
statsborgerskap. I årene som
fulgte innvandret 700.000 jø-
der på kort tid og fylte plas-
sen etter de palestinske flykt-
ningene, som ble nektet å
vende tilbake til tross for FNs
påbud i resolusjon 194. 

Resolusjoner
I dag har Israel flere millio-
ner jødiske innvandrere, sær-
lig fra Russland, som er be-
hjelpelige – som settlere eller
kolonister – med å fortrenge
palestinerne i de okkuperte
områdene, en del av Sharons
utvisningsplan eller «trans-
fer-plan». Og alt dette skjer
mens FN i over 50 år har stått
maktesløs på sidelinjen og
observert det hele.

Det eneste FN har bidratt
med er å sende en strøm av

resolusjoner til Israel. FNs
Sikkerhetsråd har utstedt til
sammen 150 resolusjoner, og
Generalforsamlingen over
450 resolusjoner med blant
annet påbud om å trekke seg
ut av de okkuperte områdene
fra seksdagerskrigen i 1967.
Samtlige israelske regjering-
er har etter tur gitt blanke
blaffen i alt som heter resolu-
sjoner og FN i full visshet om
at USA holder sin hånd over
dem uansett. Men ingen har
bombet Tel Aviv eller Jaffa av
den grunn. Heller ikke har
FN påført den israelske be-
folkning kollektiv straff
gjennom sanksjoner og boi-
kott.

Apropos resolusjoner: Ny-
lig prøvde president Bush å

oppildne
det interna-
sjonale
samfunn
mot Irak
ved å erklæ-
re at Irak
hadde hele
16 FN-reso-
lusjoner
hengende
over seg
som de ikke
har oppfylt.
Ja, «noen

ganger er det ålreit» å bruke
FN som autoritet – når det
passer slik.

Opprørte og sjokkerte
Hvorfor blir vi ikke mer opp-
rørte og sjokkerte når bilder
på tv viser oss at hundrevis av
fattige palestinske hus jevnes
med jorda av svære bulldo-

sere, tusenvis av oliventrær
blir rykket opp med rota og
svære stridsvogner rykker
inn i okkuperte områder og
knuser alt de kommer over,
skyter på barn og steinkas-
tende ungdom, stenger av for
strøm- og vannforsyning,
sender raketter og bomber
ned over hodene på uskyldi-
ge sivile.? 

Men derimot vekker en
selvmordsbomber langt stør-
re avsky i våre hjerter når han
dreper uskyldige jøder og seg
selv i tillegg. Han får langt
større fordømmelse i våre
media enn Sharon og hans
krigsforbrytere som er i ferd
med å gjennomføre et ban-
tustan i håp om å få den pa-
lestinske befolkning til å gi
opp kampen for et fritt Pales-
tina og helst rømme landet
for godt. 

Det er ikke til å komme for-
bi at medias språkbruk styrer
våre holdninger til konflik-
tene i verden. Et ferskt ek-
sempel er den siste hen-
delsen i Hebron da tolv israel-
ske soldater, befal og vakter
ble drept og 14 såret i en tre-
fning mellom israelske solda-
ter og palestinske opprørere. 

«Massakre»?
Først ble ofrene kalt «jøder»
som om de var uskyldige sivi-
le. Deretter ble det en massa-
kre, som Kofi Annan fordøm-
te på det sterkeste. Som en
kontrast husker vi at det ble
diskutert heftig hvorvidt
massedrapene i Jenin for
noen måneder siden kunne
kalles en massakre eller ikke,
selv etter at palestinske myn-
digheter meldte om hundre-
vis av drepte sivile. Videre
blir palestinere som fører en
helt lovlig krig mot den ulov-
lige okkupasjonen ofte kalt
for «militante eller terroris-
ter» og deres kampmetoder
er «ugjerninger» og «terror-
handlinger», mens israelerne
«gjengjelder og foretar straf-
fereaksjoner» som et ledd i
deres sikkerhetspolitikk. 

Mange her hjemme føler
tross alt at dette er for grovt
og er opprørte over de krefter
som styrer verden, både i
Midtøsten og i forbindelse
med den planlagte krigen
mot Irak, to sider av samme
sak. Da er det bare en ting å
si: stol verken på de tabloide
mediene eller på politikerne
når de uten skam rir på USAs
og Natos krigsbølge. Si nei til
krig og opprustning, gjen-
gjeldelse og hevn, dersom du
vil overleve.  

Spørsmålet Israel nå vurderer er: Skal man tvangsflytte palestinerne eller gjøre 
forholdene så uutholdelige at de reiser sin vei «frivillig», skriver Grethe Haldorsen.

Det
enes-

te FN har
bidratt
med er 
å sende
en strøm
av resolu-
sjoner

“

Si 
nei 

til krig og
opprust-
ning, gjen-
gjeldelse
og hevn,
dersom 
du vil over-
leve

“

PÅ LINJE: Ariel Sharon og Shimon Peres er skjønt enige om at
palestinerne må ut for å gjøre plass til et Stor-Israel. De er bare
litt uenige om framgangsmåten, ifølge kronikkforfatteren. 

FOTO: REUTERS/SCANPIX
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Israels oppskrift på fred 

George Monbiots faste spalte
går ut denne fredagen på
grunn av ferie.

Grethe 
Haldorsen
er skribent
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Vil ha ny gransking
av Partnair
Advokat Geir Sverre Winters
mener å sitte på nye opplys-
ninger som gjør det overveiende
sannsynlig at et norsk jagerfly
forårsaket Partnair-ulykken i
1989, skriver Avisa Nordland. 55
mennesker omkom da 36 år
gamle Convair 580-maskinen
styrtet i Skagerrak på vei fra
Oslo til Hamburg 11. mars 1989.

– Det finnes flere likhets-
trekk mellom Mehamn-ulykken
og Partnair-ulykken sier advo-
kat Geir D. Winters, som repre-
senterer eierne av Partnair-fly-
et, brødrene Rolf og Terje Tho-
resen.

Winthers har sendt et brev til
Stortingets kontroll- og konsti-
tusjonskomité om forholdet, der
han ber om en ny granskning av
ulykken.

NTB

Skal redegjøre 
for etterlønn
Tidligere helseminister Tore
Tønne (Ap) tok torsdag kontakt

med Statsmi-
nisterens kon-
tor for å rede-
gjøre for etter-
lønnen han
fikk utbetalt
etter endt
statsrådsgjer-
ning.
Tønne fikk tre
måneders
etterlønn fra

staten, selv om han gikk rett fra
statsrådsposten til ny jobb som
rådgiver med millionhonorar,
skriver Dagbladet.
Den tidligere helseministeren
ringte torsdag til Statsministe-
rens kontor og varslet at han
skriftlig vil redegjøre for det
som har skjedd.

NTB

Ikke ulvejakt i vinter
Det blir ingen lisensjakt på ulv i
vinter. Direktoratet for naturfor-
valtning (DN) mener bestanden
ikke er stor nok. Bare to familie-
grupper er registrert, begge i
Østerdalen, skriver Nationen.
Lisensjakt vil i praksis si en of-
fentlig organisert jakt med fel-
lingskvote.

– Selv om det trolig har blitt
flere ulver siden i fjor, er det li-
kevel ikke grunnlag for å åpne
for jakt, sier seksjonssjef Terje
Bø i Direktoratet for naturfor-
valtning.

NTB

Stadig flere 
arbeidsløse
Arbeidsløsheten økte med 21
prosent fra november i fjor til
november i år. Aetat regner med
at økningen vil fortsette de
kommende månedene. Måned-
stallene fra Aetat for november
ble lagt fram torsdag. 

Det er problemer i alle bran-
sjer, men industriens problemer
har så langt slått lite ut i Aetats
ledighetstall. Det er særlig grup-
per i IKT-virksomhet og admi-
nistrative yrker som opplever
sterk økning i arbeidsløsheten.

NTB

Tore Tønne

KORTNYTT

Av Magnhild Folkvord

– Tilbodet frå Servicebe-
driftenes Landsforbund
(SBL) om ei årslønn
mellom 15.000 og 35.000
kroner under det som gjeld
for offentleg helsetilsette,
tyder på at dei private sju-
keheimane vil halda helse-
arbeidarlønna nede for å stå
sterkare i konkurransen om
anbod, seier Hanne Her-
mansen, Norsk Helse- og
Sosialforbund (NHS). Ho
stod i går streikevakt ved
Hovseterhjemmet i lag med
Hege Rønning, tillitsvald

for Norsk Kommunefor-
bund (NKF). 

I alt 63 medlemmer av
NHS og NKF ved åtte kon-
kurransetutsette sjuke-
heimar gjekk ut i streik
torsdag morgon.

Rønning har arbeidd ved
Hovseterhjemmet sia før
private aktørar tok over in-
stitusjonen, og har regis-
trert ei utvikling av lønns-
politikken som har skapt til
dels store skilnader mellom
folk som gjer nøyaktig
same jobb. 

– Når ein tjueåring får
høgare lønn enn ei som har

ti års fartstid, og dei to gjer
same jobb, er det noko som
provoserer, og gjer at folk
no sluttar fullt opp om strei-
ken, seier Rønning. 

Streikevaktene forklarer
at sjølv om femten av med-
lemmene ved Hovseter-
hjemmet er i streik, vil det
ikkje vera dårlegare be-
manning enn det som er
vanleg i helgene. Søknader
om dispensasjonar blir be-
handla ut frå ei vurdering
av kva som trengst av om-
syn til liv og helse.

Vil forhandla lokalt
Motparten, Petter Furu-
lund, administrerande di-
rektør i SBL, er ikkje einig i
at det var eit dårleg tilbod
som vart lagt fram frå ar-
beidsgivarsida.

– Vår føresetnad er at ein
vesentleg del av lønnsdan-
ninga skal gå føre seg ute i
verksemdene.Vårt tilbod
var kr 2,75 i tillegg per time
i dei sentrale forhandling-
ane. Skulle vi innfridd kra-
vet om fem kroner sentralt,
vil det ikkje vera noko att til
opprettingar lokalt, forkla-
rer direktøren. Han presise-
rer at den gjeldande over-
einskomsten er ein minste-
lønnsovereinskomst som
gir rom for lokale tillegg.

– Lokale opprettingar,
skal det vera for å skapa
meir like vilkår lokalt?

– Det spørst kva ein mei-

ner med likskap. Vårt syn
er at både lønn og pensjon
skal vera aktive verkemid-
del for å større innsats, ini-
tiativ og aktivitet, seier Fu-
rulund. 

Han legg vekt på at det er
viktig at dei som sluntrar
unna ikkje skal vera sikra
same lønnsutvikling som
dei som står på.

Unnasluntring
– Er unnasluntring eit stort
problem i denne sektoren?

– Like mykje her som el-
les, vil eg tru. Det er stor
skilnad mellom arbeidsvil-
je og moral hos dei ulike til-
sette, seier SBL-direktøren.

Furulund meiner SBL
har strekt seg langt for å
komma i mål med forhand-
lingane. Kravet om at
kveldstillegget berre skal
gjelda etter kl 21 eller 22
mot no etter kl 17, har dei
gitt seg på.  

Frå NHS og NKF var det
viktig å krevja retten til
pensjonsordning inn i den
sentrale tariffavtalen.

– Det kunne vi ikkje gå
med på, det ville vera i strid
med eit direktiv frå NHO,
seier Furulund. Han legg til
at det viste seg at alle dei
private sjukeheimane viste
seg å ha pensjonsordningar,
så han reknar det proble-
met for å vera løyst.  

magnhild.folkvord@klassekampen.no

PRIVATISERING: Medlemmer i NKF og
NHS gjekk i går saman til streik for
same lønn for tilsette i privatdrivne som
i kommunale sjukeheimar.

Dei private sjuke-
heimane vil halda lønna

nede for å stå sterkare i
konkurransen om anbod

“
Hanne Hermansen, 

Norsk Helse- og Sosialforbund 

STREIKEVAKT: – Vi kan ikkje godta at lågare lønn i privatdrivne verksemder enn i offentlege skal hjelpa dei private til å
vinna anbodskonkurransar, seier Hanne Hermansen, NHS, (til venstre) og Hege Rønning, NKF. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

Streik
F A K T A :

63 medlemmer av Norske
Helse- og Sosialforbund og
Norsk Kommuneforbund
er i streik ved desse verk-
semdene:

■ Ranheim og Moholt
sykehjem i Trondheim
(Norlandia Omsorg A/S) 

■ Luranetunet
Omsorgsdrift AS i Os i
Hordaland (Norlandia
Omsorg A/S) 

■ Melløsparken
Omsorgsdrift AS i Moss i
Østfold (Norlandia Omsorg
A/S)

■ Risenga Bo- og
Behandlingssenter AS i
Asker i Akershus
(Norlandia Omsorg AS)

■ Hovseterhjemmet i Oslo
(Pluss Omsorg) 

■ Lev Vel Helse AS sine
trygghetsalarmsentraler i
Oslo og Bergen.

Streikar for 
lik lønn
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Utsatte nedlegging 
av Irak-ambassade
BAGDAD: Flertallet
i utenrikskomiteen
vedtok i går at
Utenriks-
departementet må
komme tilbake til
Stortinget med en
ny redegjørelse før
ambassaden i
Bagdad kan
nedlegges.

Av Tarjei Leer-Salvesen 
og Bjørgulv Braanen

Norge kan ikke legge ned am-
bassaden i Bagdad fra 1. janu-
ar slik Utenriksdepartemen-
tet har planlagt. Det ble klart
etter gårsdagens møte i uten-
rikskomiteen. Et flertall i ko-
miteen, bestående av Arbei-
derpartiet, Fremskrittsparti-
et, Sosialistisk Venstreparti
og Senterpartiet, vedtok at
departementet må komme
tilbake Stortinget med en ny
gjennomgang før ambassa-
den kan nedlegges. Slik tol-
ker i hvert fall Senterpartiets
medlem i utenriks-
komiteen, Åslaug
Haga, den vedtatte
komitémerknaden.

– Jeg tolker dette
som et utsettelses-
forslag. Vedtaket
betyr at utenriks-
ministeren må
komme tilbake til
Stortinget med en
ny begrunnelse før
de omstridte sta-
sjonene blir ned-
lagt, sier Haga.

Ved siden av Bagdad-am-
bassaden har Utenriksdepar-
tementet foreslått å legge ned
ambassaden i Abu Dabi i De
forente arabiske emirater og
gjøre om generalkonsulatene
i Miami, Hong Kong og Ham-
burg til honorære konsulater.
Omgjøringen av konsulatene
er ikke omstridt.

– Kan utenriksministeren
komme tilbake til Stortinget
før jul, slik at nedleggelsen li-

kevel kan skje fra 1.
januar?

– Nei, det er
helt opplagt at det
ikke kan skje før
jul, sier Sp-politike-
ren.
Haga sier at hun
hadde ønsket seg et
klarere vedtak, men
sier seg likevel for-
nøyd med utset-
telsen.

– Problemet er at
vedtaket kan danne

grunnlag for fortolkninger.
Det er derfor viktig at vi som
er opptatt av å bevare Bag-
dad-ambassaden bidrar til å
legge press på utenriksminis-
teren, sier Åslaug Haga.

Protest
Fem store bistandsorganisa-
sjoner er blant dem som nå

legger press på regjeringen
for å opprettholde ambassa-
den i Bagdad. Flyktningerå-
det, Norsk Folkehjelp, Redd
Barna og Kirkens Nødhelp
sendte i går et felles protest-
brev til utenriksminister Jan
Petersen. De uttrykker en
sterk bekymring for at regje-
ringen nå vil legge ned am-
bassaden i Bagdad. I brevet
kritiserer de regjeringen for å
kvitte seg med en nødvendig
diplomatisk utkikkspost i en
situasjon der faren for krig
stadig øker.

Oppfordringen er under-
tegnet av generalsekretær
Raymond Johansen i Flykt-
ningerådet, generalsekre-
tær Atle Sommerfeldt i Kir-
kens Nødhjelp, generalse-
kretær Gro Brækken i Redd
Barna og fungerende gene-
ralsekretær Eli Voksø i
Norsk Folkehjelp.

Raymond Johansen var i
sin tid selv med på å opprette

ambassaden i Bagdad. Han
jobbet som Thorbjørn Jag-
lands statssekretær da Norge
ble medlem av Sikkerhetsrå-
det og overtok formannska-
pet i Sanksjonskomiteen for
Irak.

Han er rystet over Peter-

sens nedleggelsesforslag.
– Isolert sett gjør Petersen

akkurat det vi la opp til da
ambassaden ble opprettet.
Men her har det skjedd dra-
matiske ting i mellomtiden.
Behovet for å opprettholde
ambassaden har økt i takt
med den humanitære krisen,
og ikke minst den overheng-
ende faren for krig, sier han
til Klassekampen.

Den eneste av de fem store
bistandsorganisasjonene
som var med på utspillet
overfor regjeringen, var Røde
Kors. Det betyr imidlertid
ikke at Røde Kors støtter re-
gjeringens forslag.

– Selv om vi ikke var med
på brevet til UD, står vi fullt
og helt bak at det bør opprett-
holdes en ambassade i Bag-
dad, sier Herborg Bryn, som
er informasjonsmedarbeider
i Norges Røde Kors til Klasse-
kampen.

klassekampen@klassekampen.no

Av Morten Rønning

I fjor sommer vedtok Stor-
tinget å arbeide for et interna-
sjonalt forbud mot klasebom-
ber, på linje med hva som fin-
nes for antipersonellminer.
Dette arbeidet går tregt, og
sittende regjering har i prak-
sis lagt arbeidet på is.

Senterpartiets medlem i
utenrikskomiteen Åslaug

Haga la i går inn et dokument
8-forslag i Stortinget om at Nor-
ge skal innføre et ensidig, na-
sjonalt forbud for å få fortgang i
det internasjonale arbeidet.

Bruken av klasebomber
etterlater seg blindgjengere
som i praksis fungerer på linje
med antipersonellminer. Slike
miner ble forbudt gjennom
Ottawa-konvensjonen i 1997.
Det norske engasjementet for

et internasjonalt
forbud kom i fokus
da det i oktober
kom for dagen at
klasebomber var
benyttet under en
øvelse på Hjerkinn
skytefelt.

Da kom det også
frem at den sit-
tende regjering, i tråd med
den forrige regjeringens vur-

deringer, an-
ser arbeidet
for et interna-
sjonalt forbud
som såpass
lite realistisk
at de isteden
jobber for en
begrensning
av bruken.

– Skal det bli fortgang i ar-
beidet for et internasjonalt for-

bud må enkeltland gå foran.
Norge bør påta seg en pådri-
verrolle på samme måte som vi
gjorde i det viktige arbeidet
mot landminer. Landminekon-
vensjonen var et av de største
folkerettslige gjennombrud-
dene de siste tiår, og norsk inn-
sats har gitt viktige og varige
resultater, uttaler Åslaug Haga
i en pressemelding.

morten.ronning@klassekampen.no

Skal det bli
fortgang i

arbeidet for et
internasjonalt
forbud må en-
keltland gå foran

“

Åslaug Haga, Sp

Vil at Norge skal forby klasebomber
STORTINGET: Senterpartiets Åslaug Haga foreslår ensidig norsk forbud mot klasebomber.

PÅ OPPROP:
Gro Brækken,
Redd Barna

Klassekampen tirsdag.

GIKK MOT UD: Et flertall i utenrikskomiteen, bestående av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og
Senterpartiet, her ved Åslaug Haga, har satt en foreløpig stopper for UDs planlagte nedlegging av den norske ambassaden i Bagdad.
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Av Magnus Engen Marsdal

Finn Lied var med på oppret-
tinga av Statoil, som industri-
minister i Bratteli-regjeringa
(1971-72). Han var styreleiar
for Statoil heile det fyrste tiå-
ret, frå 1974-84. Finn Lied er
framleis sterkt engasjert i
norsk energipolitikk, og no
ber han regjeringa tenkja seg
om ein gong til. Lovframleg-
get som kom fredag i førre
veke gjer Ap-veteranen opp-
rørt. 

– Dette er ei ekstremt vik-
tig sak. Regjeringa legg opp
til å la disposisjonsretten
over kraftressursane gå til
utanlandske selskap. Det er
horribelt, for å seia det rett
ut, seier Lied til Klassekam-
pen. 

Det omstridde framlegget
er laga av ei arbeidsgruppe
sett saman utelukkande med
representantar frå departe-
menta. Striden står om dei
historiske konsesjonslovene,
og den viktigaste endringa er
å påleggja kommunale kraft-
verk «heimfall». Dette tyder
at staten skal ta over kraftver-
ka om 75 år, ei endring Lied
meiner vil gje ein kraftig im-
puls til utsal av offentlege
kraftverk (sjå faktaboks). 

– Når Statkraft ikkje får
kjøpa meir i Noreg og det
ikkje finst annan kapital her,
kjem desse heilt fundamenta-
le ressursane til å hamna hos
utanlandske selskap, meiner
Lied. 

Tysk gigant
Han meiner maktspørsmålet
er fundamentalt.

– Det har ei veldig betyd-

ning. Den som eig avgjer kvar
krafta skal gå, seier Lied. Han
viser til at gigantselskap som
tyske E.ON alt er inne i den
norske energimarknaden, og
kan bli ein dominerande eigar
om regjeringa får det som ho
vil.

– Om eit kjernekraftverk
ryk på kontinentet, skal ing-
en få meg til å tru at E.ON vil
la tysk industri betala prisen
for ei energikri-
se, seier han. 

Stortinget sik-
ra norsk eigar-
skap til vasskraf-
ta i perioden frå
1906 til 1917. Då
vart konsesjons-
lovene vedtekne.
Dette er truleg
det viktigaste in-
dustripolitiske til-
taket nokon gong i dette lan-
det. Med kontroll over krafta
kunne den unike naturressur-
sen nyttast til å byggja indus-
tri og lokalsamfunn i Noreg,
med meir langsiktig perspek-
tiv enn rask profitt på kraftsa-
let.

Debatten om konsesjonslo-
vene gjekk år etter år i Stor-
tinget, og den fyller hundrevis
av sider i stortingsreferata. Då
departementet sette ned den
fyrste komiteen på spørsmå-
let, Bredal-komiteen i 1906-07,
vart både ein professor i juss,
ein skogeigar, ein gardbrukar,
ein grosserar og ein elek-
troingeniør engasjert i arbei-
det. Debatten om makt over
kraftressursane engasjerte
også den breie ålmenta
gjennom dei største avisene.

No er det annleis. Lovfram-
legget som kom frå departe-

mentsgruppa sist fredag har
tre månader høyringsfrist.

– Offentleg utval
Så blir det proposisjon og ved-
tak i Stortinget, har regjeringa
tenkt. Finn Lied meiner tem-
poet er fullstendig uaksep-
tabelt.

– Saka er alt for dårleg ut-
greidd etter tre månader høy-
ring. Notatet frå regjeringa
vurderer ikkje konsekven-
sane av det dei vil innføra, sei-
er han. Lied ber styresmak-
tene sleppa til ein grundigare
debatt. 

– Det bør oppnemnast eit
offentleg utval. Utgangs-
punktet må vera at vi skal
finna ordningar som tilfreds-
stiller krava frå EU, utan at vi
fører makta over ressursane

ut av landet. 
Det Lied re-

fererer til, er
krav frå ESA,
som overvaker
EØS-avtalen.
ESA aksepterer
ikkje at Noreg
har innført heim-
fall for private og
utanlandske
kraftselskap,

men ikkje for dei offentlege.
Denne diskrimineringa for-
svinn med regjeringa sitt
framlegg om å innføra heim-
fall også for dei offentleg eig-
de verka. 

Sentrum-venstre
Finn Lied trur råderetten over
vasskrafta må sikrast av ein
allianse mellom sentrum og
venstre i politikken. Det kan
bli vanskeleg, når det er KrFs
statsråd Einar Steensnæs som
står bak lovutkastet Lied vil
nedkjempa. 

– Dei som er ute etter ei sak
som kan samla sentrum og
venstre, må sjå til å vakna.
Også mange verdikonservati-
ve kan støtta oss i dette, mei-
ner Finn Lied, som er over-
tydd om at eit fleirtal i befolk-
ninga vil ha nasjonal kontroll
over vasskrafta. 

– Vasskraftressursane er
unike for Noreg og styringa
må liggja her i landet. Den
bør heller ikkje overlatast til
marknaden, det ser vi konse-
kvensen av no med dei ekstre-
me prisane, seier Finn Lied.

magnus.marsdal@klassekampen.no

■■ Då Stortinget sikra norsk
kontroll over krafta, gjekk den
offentlege debatten høgt frå 1906
til 1917.

■■ No vil regjeringa gjera alvor-
lege endringar i lovverket etter tre
månaders høyringsperiode.

■■ – Det er horribelt, seier tidle-
gare Ap-statsråd Finn Lied, som er
redd makta over kraftressursane
forsvinn ut av landet.

– Dette er horrib

Dette er saka:

F A K T A :

■Kommunar og fylke eig 55
prosent av kraftproduksjo-
nen i Noreg. Kraftverka har
ein marknadsverdi på 165-
200 milliardar kroner.
■Regjeringa vil pålegga
desse kraftverka «heimfall»,
som tyder at staten tek dei
over utan vederlag om 75
år. Dette vil redusera verdi-
en av kraftverka for kom-
munane, noko som gjer det
lønnsamt for dei å selja ut
så raskt som mogleg.

■Kjøparane vil bli utan-
landske kraftgigantar.
Statkraft får ikkje kjøpa
meir i Noreg, og andre ster-
ke kapitalar finst ikkje i
næringa.  Departementet
vedgår at lovendringa «kan
innebære økt privat og
utenlandsk eierandel i kraft-
sektoren». 
■Lovframlegget kom fre-
dag sist veke. Saka er på
høyring i tre månader.

Vasskraft-
ressursane

er unike for No-
reg, og styringa
må liggja her i
landet

“
Finn Lied, tidlegare

industriminister (Ap)

SJOKKERT: – Dette er ei
ekstremt viktig sak.

Regjeringa legg opp til å la
disposisjonsretten over kraf-

tressursane gå til utan-
landske selskap, seier

tidlegare industriminister
(Ap) og Statoil-leiar Finn

Lied til Klassekampen.
FOTO: MORTEN HOLM, SCANPIX

ØKONOMI: – Dei som er ute etter ei sak
som kan samla sentrum og venstre, må sjå
til å vakna, seier Ap-veteran Finn Lied.
Regjeringa vil gje makta over
kraftproduksjonen til utanlandske
storselskap, åtvarar han. 
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Av Torgny Hasås

I februar 1976 gikk de 300 an-
satte ved Jøtul-fabrikker i
Oslo til streik. Kravet var at
driftsleder Arne Hansen
måtte sies opp. I desember
hadde han gitt en jugoslav
sparken. Det var dette Jøtul-
arbeiderne reagerte på.

Streiken utviklet seg til en
svært bitter arbeidskonflikt.
Både ledelsen i Norsk Jern
og Metallarbeiderforbund og
i Oslo Jern og Metall gikk i
mot streiken. Borgerpressa
kjørte beinhardt mot strei-
ken. Det var mange innvan-
drere blant de streikende.
Men det var AKP (m-l) som
fikk skylda for streiken. 

12. februar var det sit-
down-aksjon på bedriften.
Dagen etter satte arbeiderne
seg igjen, og det var starten
på streiken som varte fram
til 21. mars. 22. mars var alle
tilbake i arbeid igjen med ett

unntak. Driftsleder Hansens
karriere ved Jøtul var over.

I september var det over-
våkingspolitiets tur til å opp-
summere streiken. «Ifølge
pålitelig kilde var følgende
personer ved Jøtul A/S, Oslo

meget aktive under den
ulovlige konflikten der.
Samtlige antas å tilhøre ML-
bevegelsen:» 

Det er Magnhild Folkvord,
som i dag er journalist i Klas-
sekampen, som har fått do-
kumenter fra mappa si hos
overvåkingspolitiet.

Innsynsynsutvalget har
sladdet ut de øvrige navne-
ne, og hennes navn lyser en-
somt på arket og viser at det
er en lang liste, mellom 15 og
20 navn, som overvåkingspo-
litiet har registrert som ml-
ere på Jøtul.

Overvåkingspolitiet nev-
ner spesielt kvinnene. Fol-
kvord og en annen kvinne
blir framhevet som «særde-
les aktive og aggrissive.»

Også året etter, 26. april
1977, lager overvåkingspoli-
tiet en egen rapport om Jø-
tul, og navnelista har vokst
betraktelig på det halve året,
men de oppsummerer ikke

at det er streiken som har
ført til økt rekruttering. 

Retting: I gårsdagens
spalte hevdet vi at München
OL ble avholdt om somme-
ren. Det er feil. De ble av-
holdt på høsten, og massa-
kren på de israelske idretts-
utøverne skjedde 5. septem-
ber. Det betyr at det var i for-
bindelse med denne massa-
kren at Bergens-redaktører
kontaktet politimester
Bryhn for å høre om Svart
September hadde oppholdt
seg på Rød Front-leirene på
Herdla. 

torgny.hasaas@klassekampen.no

Jøtul-streiken

SAMETINGET: Til
tross for at justis-
ministeren har
utelukket utvidelse
av fristen for innsyn
i overvåkings-
politets arkiver, står
Sametinget på sitt
og krever to års
utvidelse av fristen.

Av Torgny Hasås

Sametinget vedtok sist fre-
dag å kreve at fristen for å
søke innsyn i sin mappe i
overvåkingspolitiets arkiver
utvides med to år. 

Tinget krever også at det
oppnevnes et nytt utvalg som
skal granske overvåkningen
av det samiske samfunnet. 

Forslaget ble fremmet av
Birger Nymo, som represen-
terer Norske Samers riksfor-
bund. Han fikk støtte av Sen-
terpartiets sametingsgruppe.

Sametinget krevet at det
blir undersøkt om enkeltsa-
mer, samiske institusjoner og
organisasjoner har blitt utsatt
for overvåkning på etnisk
grunnlag.

Trosser regjeringa
Vedtaket i Sametinget kom-
mer til tross for at regjeringa
har varslet at det ikke er aktu-
elt å utsette fristen. Begrun-
nelsen er at Lund-kommisjo-
nen ikke nevner overvåking
av samene, mens det etter-
hvert som samer har fått utle-
vert dokumenter viser det seg
at det samiske miljøet har
vært utsatt for en omfattende
overvåking.

Fristen for å søke går ut ved
nyttår, og justisminister Odd
Einar Dørum har vurdert å ut-
vide fristen med et par måne-
der. 

Tidligere har sametingsrå-
det, sametingets «regjering»,
vedtatt å kreve utsettelse,
men nå var det Sametinget i
plenum som støttet kravet,
mot én stemme.

– Jeg er svært glad for at
det var et nesten enstemmig
sameting som støttet vedta-
ket, sier Nymo. Han under-
streker overfor Klassekam-
pen at han ikke har gitt opp å
få utsatt fristen.

Dårlig informert
«Etter hvert som kjennskapet

til politisk overvåkning i Nor-
ge er blitt offentlig, kan det
synes som om samene som
folkegruppe er blitt særlig
rammet. Det er visse tegn,
som kan tyde på at samene er
blitt overvåket på etnisk
grunnlag», heter det i vedta-
ket. 

Sametinget mener enkelt-
personer har vært dårlig in-
formert om muligheten til å få
innsyn i dokumentene fra
overvåkingspolitiet. 

«For å sikre at det samiske
folk gis mulighet til å fremme
krav om innsyn til innsynsut-
valget må fristen utsettes. Det
må samtidig ryddes opp i de
ubegrunnede mistanker, og
det som kan synes å være et

overgrep fra norske myndig-
heter mot det samiske folk,
gjennom overvåkningspoliti-
et.»

I stedet for å utvide fris-
ten, har innsynsutvalget økt
innsatsen spesielt mot sa-
mer. De har rykket inn an-
nonser i samiske aviser og
opprettet en egen kontaktte-
lefon for samisktalende.

Leder av innsynssekretari-
atet, Knut Fosli, sier til Klas-
sekampen at de har registret
noen få søknader på samisk,
men at det ikke er kommet
svært mange ekstra, tross dis-
se tiltakene.

torgny.hasaas@klassekampen.no

Pr. 05.12.2002 kl. 12.00 har 5417
personer søkt om innsyn.

DAGER
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Vil ikke gi seg

Slik søker du innsyn
• Du trenger ingen begrunnelse

for å søke om innsyn.
• De formelle kravene er at du

oppgi: Navn, adresse og fød-
selsdato.

• Det vil lette Innsynsutvalgets
arbeid om du oppgir hvilke
politiske organisasjoner du har
vært med i.

• Hvor i landet du har bodd.
• Søknaden sendes:

Innsynsutvalget 
Postboks 8891, Youngstorget, 
0028 Oslo

• Søknaden kan også sendes 
på e-post:
innsynsutvalget@jd.dep.no

• For ytterligere informasjon se
http://home.no.net/overvak/

SPESIELT RAMMET: Birger Nymo, som representerer Norske Samers riksforbund i Sametinget,
mener samene som folkegruppe har blitt spesielt rammet av politisk overvåking. 

FOTO: TOM HENNING BRALTIE

belt



Av Magnhild Folkvord

Bente Aasjord, nestleiar i At-
tac Norge, meiner WTO er
den viktigaste hindringa for
ein solidarisk handel mellom
Noreg og utviklingslanda. 

– Solidarisk handel frå
norsk side ville vera å priori-
tera å importera matvarer
som sukker, ris og soya toll-
fritt frå dei utviklingslanda
som produserer meir enn dei
treng sjølve. Men her er det
WTO som hindrar oss. Ei slik
prioritering ville vera i strid
med WTO sine prinsipp for fri
handel, seier Aasjord. 

– Eit krav til dei store kje-
dane om at dei til dømes im-
porterer ris frå Thailand
istadenfor Uncle Ben’s frå
USA, kunne vera ein aktuell
forbrukaraksjon, foreslår ho.

Ho minner om at om lag
halvparten av den maten vi et
i Noreg blir importert, det
meste frå USA og EU.

To perspektiv
Attac-nestleiaren peiker på at

det ligg to ulike perspektiv på
matpolitikk til grunn i debat-
ten om matimport og land-
brukssubsidiar.

– Det eine tar utgangs-
punkt i at mat og produk-
sjonsfaktorar blir ein stadig
knappare ressurs. Ser ein på
tilgang til mat som ein men-
neskerett, blir det viktig å ut-
nytta og halda i hevd god
jord. Miljøomsyn, produk-
sjonsmåtar og ressurspolitis-
ke vurde-
ringar blir
sentrale,
seier Aa-
sjord. 

Ho viser
mellom
anna til FN-
toppmøtet i
Roma 1996 (World Food Sum-
mit), som slo fast alle statars
plikt til å brødfø sitt eige folk,
og til å leggja opp landbruks-
politikken slik at det blir mo-
geleg.

– Både Attac Norge og den
internasjonale småbrukaror-
ganisasjonen Via Campesina

støttar dette synet, seier At-
tac-nestleiaren.

I dag lever 800 millionar
menneske utan den matva-
retryggleiken FN-toppmøtet
meinte skulle vera ein rett for
alle. FNs landbruksorganisa-
sjon (FAO) dokumenterer at
dersom dagens gjennom-

snittlege
forbruk av
matvarer
skal opp-
retthaldast,
må den
samla mat-
varepro-
duksjonen i

verda aukast med 75 år i dei
næraste tjue åra.

Det andre perspektivet tar
ifølgje Aasjord utgangspunkt
i mat som  handelsvare. 

– Marknaden blir det vikti-
gaste, og dei ulike landa sine
komparative fordelar i kon-
kurransen på den internasjo-
nale marknaden blir sentrale.
Med dette utgangspunktet,
som er det perspektivet både
WTO og dei multinasjonale
selskapa styrer etter, blir kor-
kje ressursbruk, matkvalitet
eller omsynet til at kvart land
skal sikra eiga matforsyning
avgjerande, seier Aasjord. 

– Det er i marknadsper-
spektivet at matpolitikk kan
bli oppfatta som ei «særinte-
resse». Med eit ressurspoli-
tisk utgangspunkt blir mat-
politikken ei allmenn inter-
esse, legg ho til.

Som eksempel nemner Aa-
sjord produksjonen av opp-
drettslaks. For å produsera
ein kilo laks trengst fire kilo
fisk. Når Noreg krev tilgang
til den indiske marknaden for
å selja denne laksen, illustre-
rer det korleis ressursper-
spektivet blir borte når mark-
nadstenkinga dominerer. 

Import og subsidiar
Aasjord understrekar at ein
solidarisk importpolitikk kan
gjennomførast parallelt med
at ein held oppe ein norsk
matproduksjon. Ho viser til
Vandana Shiva, som på globa-
liseringskonferansen under-
streka at det å øydeleggja
norsk landbruk slett ikkje er
solidaritet med fattigbøn-
dene i tredje verda.

– Ein totalt fri import vil
vera til hjelp for store multi-
nasjonale selskap som Mo-
santo og Cargil. Det dei små
bøndene treng, er rett til jord
og rett til mat, seier Aasjord.

Ho presiserer at Attac seier
nei til subsidiering av ekspor-
tretta landbruk i Noreg, og
stiller krav til den norske re-
gjeringa om at slike subsidiar
må fjernast.

– Dette står ikkje i motset-

nad til å leggja til rette for å
halda oppe den landbruks-
produksjonen som er retta
mot heimemarknaden, seier
Aasjord. 

– Attac støttar bønder både
i tredje verda og i Noreg som
treng importvern og produk-
sjonsstøtte for å verna ein na-
sjonal matproduksjon som
rettar seg mot innanlandsk
forbruk, legg ho til.

magnhild.folkvord@klassekampen.no
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– WTO hindrar
matimport frå Sør
ATTAC: Det sentrale spørsmålet i
diskusjonen om matimport og
landbrukspolitikk, er om ein ser på mat
som ei handelsvare eller som noko alle
menneske har rett til. Det seier Bente
Aasjord, nestleiar i Attac Norge.

Matpolitikk kan
bli oppfatta som

ei «særinteresse»

“

Bente Aasjord, Attac

Solidarisk handel
frå norsk side 

ville vera å prioritera 
å importera matvarer

“
Bente Aasjord, Attac

Opne
grenser?

Bør Noreg opna
grensene for
import av land-
bruksprodukt av
omsyn til dei fatti-
gaste i sør, eller er
«rettferdig handel»
ei avsporing? Følg
debatten i
Klassekampen.

Attac Norge baserer sitt syn
på mat og matpolitikk i føl-
gjande fire hovudprinsipp:

■ Mattryggleik: Alle men-
neske skal ha rett til nok mat
og sunn mat.

■ Matsuverenitet: Alle sta-
tar skal ha sjølvråderett når
det gjeld mat og jordbruk.

■ Biodiversitet/miljø:
Biologisk mangfald må sik-
rast. Dagens matproduksjon
blir truga av industrielle pro-
duksjonsmåtar og patentdo-
minert produksjon.

■ Solidaritet med fattige
bønder. Rettferdig handel
med mat. 

F A K T A :

ATTAC: – Det treng ikkje vera nokon motsetnad mellom solida-
risk matimport frå sør og subsidiering av landbruk som
produserer for heimemarknaden, seier Bente Aasjord, nest-
leiar i Attac Norge.  FOTO: ROBERT BRÅTHEN

Attac om mat 
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Av Torgny Hasås

Tirsdag skal Odelstinget be-
handle endringene i regelver-
ket for overtid i arbeids-
miljøloven. Det ligger an til
flertall for store endringer. 

Kristelig
Folkeparti,
Høyre og
Fremskritt-
spratiets
merknader i
komité-inn-
stilling får
LO-sekretær
Trine Lise Sundnes til å
reagere skarpt.
Merknadene lyder som føl-
ger:

■ «Disse medlemmer har
en grunnleggende tillit til en-
keltmennesket. Denne tilli-
ten inkluderer også at voksne
mennesker skal ta ansvar for
egen arbeidstid. Disse med-
lemmer er også tvilende til en
generell beskrivelse av ar-
beidstakerne som den svake
part i et arbeidsforhold.»

– Dette viser at de som har
skrevet dette
er personer
uten erfaring
fra arbeidsli-
vet, kommen-
terer Sund-
nes.

■ «Disse medlemmer vil
også vise til at (...) loven ikke
regulerer den samlete ar-
beidstid for personer med
flere stillinger. Videre vil den
totale opplevde belastningen

være bestemt av vedkom-
mendes samlete livssitua-
sjon, inkludert reisetid, fami-
lieliv mv. Det vil opplagt være
urimelig og uhensiktsmessig
å regulere dette i en lov om
arbeidsmiljø.»

– Det er net-
topp derfor en
må ha en lov-
givning, sier
Sundnes og
rister på hodet.

■ «Disse
medlemmer
er av den

klare oppfatning at mange
bedrifter finner dagens regel-
verk unødvendig byråkratisk
og problematisk.» 

– Dette er helt feil. Snarere
tvert i mot. Dagens regler er
smidige og enkle å forhold seg
til. Det er ingen grunn til å for-
andre på dem, sier Sundnes.

■ «Disse medlemmer vil i
denne sammenheng vise til
de problemer den tyske øko-
nomien har, blant annet på
grunn av svært rigid og om-
fattende stillingsvern, oppsi-

gelsesvern og
arbeidstids-
vern.»
– Dette er to-

talt tatt ut av
sin sammen-
heng. Det er

helt andre grunner enn rigide
overtidsregler som gir proble-
mer i tysk økonomi, sier
Sundnes, som ler så hun rister
når hun hører resonnementet
fra stortingspolitikerne.

■ «Disse medlemmer vil
påpeke at det ikke er belegg
for å hevde at frivillig overtid
isolert fører til økt sykefra-
vær, utstøting og uføretryg-
ding.»

– For å mene dette må du
knipe øya godt igjen, sier
Sundnes oppgitt.

Det er Peter Gitmark,
Hans Kristian Hogsnes og

Kari Lise Holmberg fra Høy-
re, Torbjørn Andersen og Per
Sandberg fra Fremskritts-
partiet og Anita Apelthun
Sæle og Ivar Østberg fra
Kristelig Folkeparti, som har
ført innstillingen i pennen.
De utgjør et mindretall i ko-
miteen, men har flertall i
stortingssalen. 

SV, Senterpartiet og Arbei-

derpartiet kommer til å stem-
me i mot. 

De er primært i mot forsla-
get, men mener også at regje-
ringa ikke burde ha fremmet
dette forslaget så lenge det of-
fentlig arbeidslivslovutvalget
er i arbeid. Det skal avgi sin
endelig innstilling om et år.

torgny.hasaas@klassekampen.no

Av Morten Rønning

En busslast nordmenn reiser
for å delta i en manifestasjon
mot nazisme i den svenske
byen Salem lørdag. 

Salem var åstedet for dra-
pet på høyreekstreme Dani-
el Wretström for to år siden,
og minnemarkeringer på
stedet har siden utviklet seg
til nazimarsjer.

Manifestasjonen på Rön-
ninge Torg arrangeres av Nät-
verket mot rasisme (NMR) og
Salembor mot rasisme, og
forventes å samle mer enn
2000 mennesker. Det antira-
sistiske arbeidet har stor støt-
te i lokalsamfunnet i den lille

byen rett øst for Stockholm.
I fjor stilte snaut tusen na-

zister til den årlige marke-
ringen, men motdemonstran-
tene forventer lavere oppmø-
te i år. 

Stig Berntsen er blant in-
itiativtakerne til den norske
deltagelsen og forventer
minst 40 nordmenn i arrange-
mentet.

– Slike marsjer er nazis-
tenes moderne rekrutterings-
arena, ved siden av konserter.
Derfor er det veldig viktig å
være tilstede og hindre mar-
sjen, sier Berntsen. Han håper
motdemonstrantene kan fylle
torget slik at nazistene ikke får
gjennomført sitt arrangement.

Marsjen i Salem har utvik-
let seg fra å være en ren min-
nemarkering til å bli en ideo-
logisk marsj og ifølge Bernt-
sen har Wretströms pårø-
rende også tatt avstand fra
markeringen.

– Dere vil hindre marsjen;
betyr det at dere ikke aner-
kjenner nazistenes rett til å
ytre seg?

– Personlig anerkjenner
jeg ikke nazistenes rett til
hverken å marsjere eller
ytre seg. 

– Jeg anser nazismen som
en terrorideologi og ved slike
marsjer er det alltid noen som
får unngjelde, sier Berntsen
til Klassekampen.

De høyreekstreme har fått
politiets tillatelse til å avhol-
de sitt arrangement i Salem
lørdag. Ifølge NMR skjedde

dette etter at de selv var blitt
nektet retten til å avholde en
antirastisk demonstrasjon.

morten.ronning@klassekampen.no

Vil stoppe nazistenes årlige marsj i Salem
MOBILISERING: 40 nordmenn vil delta i et motarrangement lørdag.

MOT-DEMO: Antifascister mobiliserte også i fjor mot nazi-
marsjen.

Dagens regler 
er smidige og 

enkle å forhold seg til

“

Trine Lise Sundnes, LO

Dette viser at de
som har skrevet

dette er personer
uten erfaring fra 
arbeidslivet

“

Trine Lise Sundnes, LO

REAGERER: LO-sekretær Trine Lise Sundnes’ reaksjon på stortingsflertallets mening om
overtid varierer mellom vantro og latter.   FOTO: SISSEL RASMUSSEN, LO-AKTUELT

OVERTID: Trine Lise Sundnes, LOs
medlem i arbeidslivslovutvalget, er sjokkert
over hva Høyre, Fremskrittspartiet og
Kristelig Folkeparti mener om overtid.

Sjokkert over 
endringsforslag
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Vil kaste ut 
motstandere
Av Maren Sæbø

EU-kommmisjonen fore-
slår at land som ikke godtar
unionens nye konstitusjon
skal kunne fratas sitt EU-
medlemskap. Kommisjo-
nens president Romani
Prodi lanserte dette forsla-
get torsdag i forkant av
toppmøtet i København
neste uke, melder The In-
dependent.

I Prodis forslag ligger
også å fjerne enkelte lands
vetorett i alle
saker unntatt i
spørsmål som
gjelder videre
utvidelse. Pla-
nen skal hindre
forsinkelser av
den typen Ir-
land påførte EU
med sitt nei til
Nice i fjor. 

Prodi foreslår at land
som har innvendinger mot
den nye konstitusjonen
heller blir fratatt fullt
medlemskap og får status
av den typen Norge har.

Hittil har regelen vært at
alle forandringer i EUs for-
fatning må godtas enstem-
mig av alle medlemsland.
Tidligere har Danmark og
Irland avvist forslag og for-
sinket konstitusjonalise-
ringen av unionen. For-
handlinger om unntak, som
de Danmark oppnådde i
Maastricht-traktaten og de
Irland fikk i Nice-traktaten,
vil ikke lenger være mulig
dersom Prodi får det som
han vil.

Felles utenrikspolitikk
Prodi mener også at EU-
landene må samles om

utenrikspolitiske saker og
la kommisjonen bestemme
også denne. I øyeblikket de-
les ansvaret for utenrikspo-
litiske saker i kommisjonen
mellom utenrikskommis-
sær Chris Patten og leder
for EUs utenriks- og sikker-
hetsspørsmål Javier Sola-
na.

Prodis forlag er en del av
presidentens visjoner om
et mer føderativt Europa:

– Nasjonale ledere bør
handle ut fra sin forplik-

telse til å gjøre
en supermakt
av Europa, å
snakke med en
stemme er es-
sensielt for å
forsvare Euro-
pas sosiale mo-
dell i en globali-
sert verden og

ta hånd om våre verdier, sa
Prodi til EU-parlamentet. I
tillegg mener Prodi at EU-
landene må vedta en for-
svarspakt av samme type
som Natos artikkel 5. Han
mener en sementering av
unionen må skje snart.

Motstand
Prodis visjoner går nå sam-
men med andre forslag til
ny EU-konstitusjon til en
undersøkelseskommisjon
oppnevnt av EU. Un dersø-
kelseskommisjonen, ledet
av den tidligere franske
presidenten Valery Giscard
d’Estaign, forsøker nå å ut-
arbeide en ny konstitusjon
for unionen. 

Det ferdige konstitu-
sjonsforslaget skal så stem-
mes over av EUs nåværende
15 medlemsland hvorav alle
fortsatt har vetorett.

Storbritannia har allere-
de varslet at landet ikke vil
godta Prodis forslag på
flere punkter. Blant annet
er britene misfornøyde med
at det skal være mulig å fra-
ta land medlemskap, samt

at utenrikspolitikken skal
legges inn under EU-kom-
misjonen.

Det endelige forslaget til
ny konstitusjon skal fore-
ligge før sommeren. 

maren.saeboe@klassekampen.no

Stor krigsmotstand
blant USAs allierte
Dersom USA går til krig mot
Irak, vil det vekke til live omfat-
tende antiamerikanisme blant
USAs nærmeste vestlige allier-
te, ifølge en meningsmåling
torsdag.

I målingen fra International
Herald Tribune går det fram at
64 prosent av franskmennene,
71 prosent av tyskerne og 79
prosent av russerne er imot en
krig mot Irak. To tredeler av
amerikanerne støtter en slik
krig.

Blant USAs allierte er det
bare i Storbritannia at det ikke
er et flertall mot en krig. Der var
svarene likt fordelt, med 47 for
og 47 imot en krig. 

NTB

Forhandlere enige
om en ny stat
Forhandlere for Sri Lankas re-
gjering og den tamilske LTTE-
geriljaen er i Oslo blitt enige om
prinsippene for en ny føderal
stat for Sri Lanka.

Ordningen vil gi tamilbefolk-
ningen stort
indre selvstyre
i deres områ-
der.

– Begge par-
ter har tatt his-
toriske beslut-
ninger for å
løse konflikten
på Sri Lanka,
sa tamilgerilja-

ens sjefforhandler Anton Bala-
singham, som også omtalte re-
sultatene av Oslo-forhandling-
ene som «et paradigmeskifte»
for både tamilene og regjering-
en. Sri Lankas regjeringsfor-
handler sa seg enig. 

NTB

Første Sangatte-inn-
vandrere til England
En buss med 50 innvandrere
dro tidlig torsdag fra den fran-
ske Sangatte-leiren på vei til
England.

Frankrike og Storbritannia
ble mandag endelig enige om at
Sangatte-leiren ved Calais skal
nedlegges fra nyttår, mot at
Storbritannia tar imot 1.200 av
asylsøkerne i leiren.

Leiren er allerede stengt for
nye asylsøkere, og Røde Kors
skal gjennomgå søknadene til
til sammen 4.800 asylsøkere.

NTB

Burmas tidligere 
diktator Ne Win død
Burmas tidligere militærdikta-
tor Ne Win døde torsdag, 92 år
gammel.
Ne Win, som ledet Burma i over
25 år, døde i sitt hjem der han
har sittet i husarrest.

Ne Win tok makten i et kupp i
1962 og styrte Burma til 1988.
Under hans system, som ble
kalt «Den burmesiske veien til
sosialismen» gikk Burma fra å
være et av Asias rikeste land til
et av de fattigste, samtidig som
det ble marginalisert internasjo-
nalt.

NTB

Anton
Balasingham

KORTNYTT

Aktivistmiljøer mener de
siste arrestasjonene av akti-
vister i Italia har sammen-
heng med det forestående
EU-topp-
møtet i
Køben-
havn.
Onsdag
ble ytter-
ligere 23
aktivister
arrestert
på forskjellig steder i Italia,
siktet for blant annet

undergravende virksomhet
og ødelegging av privat
eiendom.

De siktede skal ha vært
med på å
planlegge
urolighe-
tene i Ge-
nova under
G8 møtet i
fjor. Arre-
stasjonene
kom dagen

etter at 14 andre aktivister
ble satt fri etter tre uker i

varetekt for lignende lov-
brudd.

Den danske organisasjo-
nen Globale Rødder mener
arrestasjonene ikke kom-
mer tilfeldig. Til Jyllands-
posten sier talsmann David
Albertsen at noen av italie-
nerne var på vei til Køben-
havn for å delta i demon-
strasjoner mot EU-toppmø-
tet. Albertsen sier at italie-
nerne nå frykter flere arre-
stasjoner. I forbindelse med
arrestasjonene ble det også

foretatt 45 husransakelser.
Det ventes demonstran-

ter fra blant annet Hellas,
Italia, Tyskland, Sverige,
Norge, Belgia og Spania til
København mot slutten av
neste uke. Dansk politi har
varslet at de vil sjekke flest
mulig på grensene opp mot
både nasjonale strafferegis-
tre og Schengen-registre.
Som mottrekk har demon-
stranter blant annet i
Mellom-Europa besluttet å
kjøre busskonvoi.

Dansk politi vil 
sjekke flest mulig

opp mot både nasjonale
straffe-registre og
Schengen-registre

“

Arrestasjoner foran toppmøte

I PARLAMENTET: EU-kommisjonens president Romano
Prodi (nederst) under talen til EU-parlamentet i Brussel i
går, der han la fram kommisjonens offensive forslag til ny
EU-konstitusjon. FOTO: REUTERS/SCANPIX

NY GRUNNLOV: EU-kommisjonens
president Romano Prodi vil ta bort
enkeltlands vetorett, kaste ut
motstandere av et mer føderativt EU og
gjøre det umulig for medlemmene å føre
en egen utenrikspolitikk.

Nasjonale 
ledere bør

handle ut fra sin
forpliktelse til å
gjøre en super-
makt av Europa

“



Det er
sluppet

gjennomsnitt-
lig 1,3 tonn
med bomber i
hvert angrep 

“
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IRAK: Incirlik-
basen i Tyrkia er
klarert for krigen
mot Irak, og USA
og Storbritannia
trapper opp
bombinga.

Av Peter M. Johansen

Tre ganger i løpet av fire da-
ger har amerikanske og bri-
tiske fly droppet bomber og
sendt raketter mot mål i den
nordlige og sørlige flyforbud-
sonen i Irak. 

I nord rettet angrepet seg
mot antiluftsposisjoner vel 18
kilometer utenfor byen Mosul. 

Stedet må ifølge Kurdis-
tans demokratiske parti lig-
ge under den kurdiske delen
i en eventuell ny irakisk fø-
derasjon. 

I sør er angrepene rettet
mot installasjoner rundt byen
Basra ved Shatt al-Arab, del-
taet der Tigris og Eufrat ren-
ner ut i Golfen. Det er et sen-
tralt brohode for en invasjon
fra Kuwait og landstigning
fra USAs base i Qatar.

Britiske militærmyndighe-
ter innrømmet onsdag at det
er blitt sluppet gjennomsnitt-
lig 1,3 tonn med bomber i
hvert angrep over Irak de sis-
te tre månedene. Det innebæ-
rer vesentlig tyngre skyts.
Tidligere var snittet på vel
300-400 kilo. 

Forsvarsdepartementet i
London avviser likevel at
opptrappinga innebærer en
oppmjuking av Iraks luftfor-
svar i forkant av en invasjon. 

– Bombemålene er blitt ut-
videt, stadfestet USAs for-
svarsminister Donald Rums-
feld tidligere i uka.

USAs forsvarssjef general
Richard Meyers hevder at
Irak plasserer mobile radarer
i boligstrøk.

Spesialstyrker
Tyrkia klarerte denne uka In-

cirlik-basen for et felttog mot
Irak. Her er USA i ferd med å
doble mannskapet. 

Fra Puerto Rico rapporte-
rer basemotstan-
derne at USA trener
spesialstyrker på
Vieques-basen. Tre-
ninga gjelder de så-
kalte Special Ope-
rations Forces-
South fra USAs Sør-
kommando som for
to år siden ble over-
ført fra Panama til
Roosevelt Roads-
basen på hovedøya i
Puerto Rico.

Enheten som nå
er forlagt i Luisa
Guadelupe-leiren på Vieques,
er spesialtrent i blant annet
psykologisk krigføring og
skal formodentlig raskt inn

bak linjene i Irak. Helikoptre
driver dessuten rednings-
øvelser i Sun Bay.

Vieques har blitt brukt ved
alle kriger som USA
utkjempet siden ba-
sen ble tatt i bruk av
marinen i 1941. Ny-
lig ble den tredje
skyteøvelsen for
hangarskipgrup-
pene som blir satt
inn i Golfen, avslut-
tet etter en midlerti-
dig stans i manøv-
rene. Årsaken var at
vaktmannen David
Sanes ble drept i
april 1999. 

For virkelig å
markere sitt fortsatte nær-
vær, ble den første og tredje
øvelsen gjennomført på El
Grito de Lares, 23. september,

årsdagen for opprøret mot
den spanske kolonimakta. 

Nye våpen
Kartlegginga har ennå kom-
met kort med hensyn til hva
slags tungmetall USA an-
vendte i sine såkalte Daisy
Cutters og Bunker-Busters
(bl.a. B61-11) for å slå ut
underjordiske mål. 

De nye supertunge bom-
bene kan være utrustet med
utarmet uran.

I det nye militærbudsjettet
på 393 milliarder dollar som
Kongressen vedtok i midten
av november, er det satt av
15,5 millioner dollar til «mo-
derniseringa av atomvåpen
slik at de kan anvendes til å
ødelegge underjordiske fa-
brikker eller laboratorier,»
meldte New York Times 17.

november. Det betyr i klar-
tekst en oppgradering av de
rakettvåpnene og bombene
som USA brukte mot blant
annet tilfluktsrommet i Ama-
riyah i Bagdad i 1991, hvor vel
1500 mennesker ble drept og
grillet, og under bombinga av
Afghanistan.

B61-11 Bunker-Buster rek-
ker imidlertid bare seks-sju
meter med i bakken med tørr
jord. Spørsmålet er om de nå
blir  utrustet med små atom-
ladninger, Robust Nuclear
Earth Penetrator, i henhold til
de vurderingene som står å
lese i US Nuclear Posture Re-
view i januar.

NYT skriver at Bush-admi-
nistrasjonen vurderer å bru-
ke slike våpen mot Irak og
Nord-Korea.

peter.m.johansen@klassekampen.no

Natt til onsdag vedtok FNs
sikkerhetsråd å forlenge det
irakiske olje for mat-pro-
grammet med 180 dager. 

En slik forlengelse ble ikke
gjennomført da fristen løp ut i
forrige uke, fordi USA har kre-
vet en revisjon, og innstram-
ming, av varekontrollisten. 

Listen bestemmer hvilke
varer landet får kjøpe for inn-
tektene fra oljesalget. 

I den nye resolusjonen fra
rådet, resolusjon 1447, heter
det at varekontrollisten skal
revideres innen 30 dager. 

USA skal presentere sitt
forslag til utvidelse av listen i
neste uke. Den ventes å om-
fatte 40 til 50 vareslag.

Under et møte i Nato-ho-
vedkvarteret i Brussel ons-
dag bad den amerikanske vi-
seforsvarsministeren Paul D.

Wolfowitz Nato-landene om å
«bidra med styrker for å velte
Saddam Hussein», meldte
New York Times i går. 

Dette betyr en dypere in-
volvering av Nato i sammen-
heng med en mulig storkrig
mot Irak, enn hva som var til-
felle da USA søkte støtte hos
enkelte spesielt utvalgte land
før angrepet på Afghanistan,
7. oktober 2001.

Ved siden av rene styrkebi-
drag spesifiserte Wolfowitz
mulige bidrag som luftover-
våkingsfly, Awacs, som Nato
også har bidratt med i Afgha-
nistan, og minesveipere. 

I tillegg vil USA ha behov
for å benytte Nato-landenes
flystriper og luftterritorium.
Dette gjelder ikke minst for
Tyrkia.

Det forventes at USA

innen få dager vil innkalle yt-
terligere 10.000 av sine reser-
vestyrker for et eventuelt an-
grep på Irak. Styrken vil
komme i tillegg til de over
50.000 reservesoldatene som
allerede er i tjeneste etter 11.
september i fjor og det påføl-
gende angrepet på Afghanis-
tan, ifølge New York Times.

morten.ronning@klassekampen.no

BOMBER: Amerikanske og britiske jagerfly bomber ufortrødent videre, både nord og sør i Irak. Dette F16CG-flyet letter fra
Incirlik-basen i Tyrkia. FOTO: REUTERS/SCANPIX

FORSVARS-
MINISTER:
Donald
Rumsfeld

Reviderer kontrollisten innen 30 dager

Setter inn tyngre
skyts mot Irak
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Idag går lærere, trans-
portarbeidere og offentli-
ge ansatte ut i streik for å

protestere mot nedskjæring-
ene regjeringa har lagt fram,
og for høyere lønn. 

Tidligere har den italien-
ske fagbevegelsen hatt van-
sker med å samarbeide. Det
har igjen sådd spiren til en
kampvillig organisering
nedenfra, på tvers av skille-
linjene mellom de partiori-
enterte landsorganisasjone-
ne CGIL, CISL og UIL. Men
der aksjonsenheten knaker i
sammenføyningene, binder
statsminister Silvio Berlus-
coni den sammen.

Mediamagnaten har forår-
saket hoderysting i sin egen
stab etter sine siste utta-
lelser. I forrige måned vars-
let Fiat at 1800 mann ville få
sparken når fabrikken på Si-
cilia blir strengt. Det førte til
at arbeiderne ved hovedver-
ket i Torino stengte Malpen-
sa-flyplassen i Milano og to-
get gatene i Roma i protest.
Onsdag ga Berlusconi er
spark til Agnelli-familien
med foraktelige kommena-
trer om at Fiat burde bytte
navn på sin siste modell fra
Fiat Stilo til Ferrari Donna
(Kvinne) eller Ferrari Gio-
vane (Ferrari Ung). Han opp-
fordret dessuten Fiat-arbei-
derne om å omskolere seg til
sjukepleiere ettersom noen
av dem sikkert har gått før-
stehjelpskurs eller passet
medisinskrinet på søndags-
skolen.

Den absolutte
«Vittighetene» til Berlusconi
sier mye om hva «konsern-
sjefen» for Italia kan tillate
seg. Mandag gikk en dom-
stol i Milano med på å flytte
en korrupsjonssak der han
er innblandet på bakgrunn
av en omstridt lov som Forza
Italia og de øvrige partiene i
Casa delle Libertà trumfet
gjennom for å gi Berlusconi
ryggdekking. Saken som nå

er flyttet, gjelder tidligere
forsvarsminister Cesare Pre-
viti. Han jobber som jurist
for Berlusconi og er anklaget
for å ha bestukket dommere
i Roma for å beskytte Berlus-
coni mot flere korrupsjons-
anklager.

Berlusconi fortoner seg
som Assulto Berlusconi – den
absolutte Berlusconi – og
blender fortsatt mange med
sin rikdom. Men den sciroc-
co, varmluften av politisk
medgang som har blåst for
regjeringa, har blitt avløst av
kjøligere luftdrag. Situasjo-
nen ble ikke bedre da høyre-
populisten Umberto Bossi,
leder for det lombardiske se-
peratistpartiet, gikk til an-
grep på den politiske uav-
hengige presidenten Carlo
Azeglio Ciampi, som er skep-
tisk til Bossis krav til den
nye desentraliseringsloven
som skal gjelde landets tjue
regioner.

– Den må ikke true Italias
enhet, advarte Ciampi og
fikk Bossi til å rase. Det kan
true regjeringa og nok en
grunn for folk til å samle seg
mot Berlusconi før avmak-
ten for alvor setter inn. Det
synes som om motsetning-
ene må komme innenfra for
å rokke ved Assulto Berlus-
coni.

Avmakt
Tidligere var det kristeligde-
mokratene, Democratico
Cristiano (DC), som satt i alle
de mer enn 50 regjerings-

konstallasjonene etter kri-
gen. Men antikorrupsjons-
kampanjen Mani pulite (Rei-
ne hender) feide hele parti-
landskapet over ende i 1992.
Det var etter
at CIAs poli-
tiske parti-
konstruksjon
etter 2. ver-
denskrig had-
de utspilt sin rolle med den
kalde krigen. Italierne kun-
ne dra på ferie med regje-
ringskrise første uka i au-
gust i trygg forvissning om
at DC fikk satt sammen en
ny regjering etter ferien.

Nå er det Berlusconis
komplette maktarroganse
som leder til politisk avmakt.
I slutten av november gikk
de to RAI-direktørene Car-
mine Donzelli og Luigi Zan-
da ut av styret i den statlige
rikskringkastinga i protest
mot Berlsuconis inngrep
overfor RAI, den største ka-
nalen utenfor Berlusconis
mediaimperium. Berlusconi
trakk bare på skuldrene og
kalte RAI «en festival av fa-
brikasjoner». Har har også
avfeid demonstrasjonene og
protestene som «avskyelige
og fullstendig ubegrunnet».

Egen butikk
Protestene går på at regje-
ringa styrer etter Berlusco-
nis egne interesser, ikke Ita-
lia som helhet. Lover mot
skalter og valter med rettsve-
senet og bremser oppkla-
ringa av korrupsjonsskanda-

lene som henger igjen fra 90-
tallet. Berlusconi ruller tilba-
ke Mani pulite. Samtidig er
hans andre regjering langt
mer effektiv med markedsli-

beralisering,
nedskjæringer
i offentlig sek-
tor og omleg-
ging av pen-
sjonsordning-

er og arbeidslivavtaler enn
hans første regjering var.
Den brøt sammen i 1994 et-
ter bare sju måneder. Casa
delle Libertà (Frihetshuset)
sitter nå med flertall i begge
kamre i nasjonalforsam-
linga.

Ropet fra piazzaen
Men Berlusconi har også
løpt fra populistiske valgløf-
ter om å
heve stats-
pensjonen
for de over
70 og å av-
skaffe arve-
avgiften. I stedet står sla-
gene på arbeidsmarkedet og
i offentlig sektor. Problemet
for Berlusconi er imidlertid
at Italias økonomi har gått
like mye i stå som Fiat. Det
har ført til påpakninger fra
EU-kommisjonen med hen-
syn til konvergens-
kravene i EUs øko-
nomiske og monetæ-
re union (ØMU). 

Berlusconi har
kunnet ri høyt på
splittelser i opposi-
sjonen, innad i L’Uli-

vo (Oliventreet) og mellom
denne sentrumsfronten og
venstresida. Det var først et-
ter at filmregissøren Nanni
Moretti stilte seg i spissen
for et politisk og etisk felttog
mot Berlusconi i februar at
opposisjonen klarte å gripe
og ytre en folkelig motstand.
De rullerende protestene, gi-
rotondo, har klare islett av
gamle antifascistiske strøm-
ninger og har tatt navn etter
de typiske italienske vugge-
sangene.

Det slående er hvordan
L’Ulivo-lederen Massimo
D’Alema, som omdannet
kommunistpartiet til et full-
endt sosialliberaldemokra-
tisk parti, har stått fullsten-
dig på sidelinja. Han har ad-
vart mot at fagbevegelsens

streiker og
de folkelige
demonstra-
sjonene som
Moretti har
stått i spis-

sen for, vil «skape et klima
hvor partiene til venstre mis-
ter sin legitimitet.» Protes-
tene på Piazza San Giovanni
og andre torg rundt om i Ita-
lia gjør det bare «for behage-
lig for Berlusconi å hevde at
hans virkelige motstandere

er på torget», ikke i parla-
mentet, mener D’Alema,
gjengitt i Financial Times.

BAKGRUNN

Silvio Berlusconis maktarroganse vekker stadig mer harme blant italienerne.  
Statsministerens nedskjæringer samler motstanderne til storstreik.

Det synes som om
motsetningene 

må komme innenfra

“

Italias økonomi
har gått like

mye i stå som Fiat

“

RASER: De ansatte i Fiat demonstrerer og streiker etter at det ble kjent at 1800 av dem ville få sparken. FOTO: REUTERS/SCANPIX

SJEF: Silvio Berlusconi
omtales som «Italias
konsernsjef». 

FOTO: REUTERS/SCANPIX

Av Peter M. Johansen
peter.m.johansen@klassekampen.no

Raser mot Berlusconi
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Av Peter M. Johansen

Innbyggerne i landsbyen
Mico Ahumado i den sørlige
delen av provinsen Bolívar er
på flukt, ifølge den kolombi-
anske menneskerettsgruppa
Sembrar. De var i ferd med å
bli omringet av rundt 400 be-
væpnede menn fra de para-
militære dødsskvadronene
som opererer i området og

som nærmet seg landsbyen
søndag.

Dagen etter kunne innbyg-
gerne som hadde kommet
seg i skjul høre skudd og
dumpe eksplosjoner fra gra-
nater i utkanten av Mico Ahu-
mado. Sembrar frykter at
folk har blitt regelrett henret-
tet.

De paramilitære har satt
opp veisperringer ved lands-
byen La Arcadia
i Moralito-dis-
triktet som gren-
ser opp mot
Mico Ahumado.
Dødsskvadrone-
ne fungerer som
en fortropp for
hæren som har
slått leir ved La Hamaca og i
Río Viejo i Bolívar. 

Hensikten er åpenbart å
ringe inn hele Mico Ahuma-
do-distriktet og omkringlig-
gende områder for en opp-
renskningsaksjon.

Dette skjer etter at den
paramilitære paraplyorgani-
sasjonen Autodefensas Uni-
das de Colombia (AUC) an-
nonserte at den hadde inn-
gått våpenhvile etter å ha for-
handlet med myndighetene.
AUC har tilbudt våpenhvile
på ubestemt tid, men skal ha
krevd at AUC-folk blir satt fri
fra fengslene. Et annet krav

skal ha vært at sikkerheten
blir garantert i de områdene
som er under AUC-kontroll
og hvor det drives storstilt
narkotikaproduksjon. AUC
vil bare svare på angrep fra
geriljabevegelsene Fuerzas
Armadas Revolucionarias de
Colombia (Farc) og Ejército
de Liberación Nacional
(ELN), heter det i erklæringa.

Skeptiske
Menneskerettsorganisasjo-
nene har stilt seg skeptiske til
den annonserte våpenhvilen.
Årsaken er dels vilkårene
AUC har stilt og dels at AUC
er fragmentert med mange
lokale dødsskvadroner som
opererer tettere sammen med

hæren enn med
andre AUC-en-
heter. En annen
innvending er
at AUC-lederen
Carlos Castaño
synes å ha sin
egen politiske
agenda. Usik-

kerheten er dessuten forank-
ret i at president Álvaro Uribe
står urokkelig på at konflik-
ten i Colombia skal løses mili-
tært.

Innenriksminister Fernán-
do Londoño har bekreftet at
det har funnet sted samtaler
med AUC. Kardinal Pedro
Rubiano, leder for den katol-
ske kirka i landet, sier til ny-
hetsbyrået Prensa Latina at
biskoper har deltatt i for-
handlingene med AUC. Ut-
veksling av fanger, canje, var
et av kravene som Farc i sin
tid stilte til president Andrés
Pastrana. Dette ble kontant

avvist av myndighetene. Uri-
be kan derfor vanskelig gå
med på AUCs krav og flere av
de tolv punktene som de
paramilitære har fremmet.

Rett før våpenhvilen ble
annonsert ble åtte personer
hakket i hjel med økser og
macheter i kommunen San
Carlos i provinsen Antióquia.

Drapsmennene var med-
lemmer av Bloque Metro fra
Autodefensas Campesinas de
Córdoba og Urabá (ACCU), en
underavdelinga av AUC. 

Decreto 2002
Uribe har imidlertid møtt
uventet motbør fra forfat-
ningsdomstolen i Bogotá.
Flere av de tiltakene i kam-
pen mot geriljaen som Uribe

har satt i gang, bryter med lo-
ven, fastslo domstolen for to
uker siden. Det gjelder særlig
den utvida myndigheten som
Uribe har gitt militæret med
hensyn til utenomrettslige
forhør, arrestasjoner og inter-
nering, en del av Uribes De-
creto 2002 (se faktaboks).

Decreto 2002 blir nå
gjennomført i den oljeprodu-
serende provinsen Arauca på
grensa til Venezuela og i Mon-
tes de María, et utilgjengelig
fjellområde i provinsene Bolí-
var og Sucre på den karibiske
kysten. Begge sonene, som
blir sett på som testområder
for Uribes strategi, skal «pasi-
fiseres». og til det trengs
AUC.

peter.m.johansen@klassekampen.no

Verv til 15 poeng i Klassekampens 
høstkampanje og få ➤➤

Gavekort fra Tronsmo 
bokhandel til verdi av kr. 500,-. 
Kan brukes i butikken 
eller på internett.

Verveslipp finner du i avisa 
eller på www.klassekampen.no

15 poeng

Dette kan bli ditt!

Decreto 2002
Colombias president
Álvaro Uribe Vélez ble
valgt som president på
løfter om full krig mot
geriljaene i landet. Etter
maktovetakelsen i august
la han fram sin såkalte
Decreto 2002 som blant
annet:
■ skal bevæpne en 
million i landsbymilitser.
■ gir militæret fullmak-
ter til arrestasjoner og
interneringer av antatte
geriljasympatisører
■ gjennomføre en 
«pasifiseringsstrategi» 
i provinsene Arauca, 
Sucre og Bolívar
■ utvide USAs 
militære nærvær
gjennom Plan Colombia

F A K T A : Menneske-
rettsorgani-

sasjonene har stilt 
seg skeptiske til 
den annonserte 
våpenhvilen

“

PARAMILITÆRE: Den paramilitære paraplyorganisasjonen
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) annonserte sist helg
våpenhvile på ubestemt tid fra og med 1. desember.

ARKIVFOTO: REUTERS/SCANPIX

Trosser våpenhvile
COLOMBIA: Dødsskvadroner og enheter
fra den kolombianske hæren har omringet
en landsby i provinsen Bolívar, få dager at
den paramilitære organisasjonen AUC
varslet våpenhvile. 
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Til Norge: To av de mest markante kvinnelige debutan-
tene det siste året, Sophie Ellis-Bextor (bildet) og Avril
Lavigne, spiller i Oslo neste år. Engelske Sophie Ellis-
Bextor som har hatt en stor hit med «Murder On The
Dancefloor» spiller på Rockefeller i Oslo 12. februar neste
år. 17 år gamle canadiske Avril Lavigne spiller samme sted
4. mars. Hun har hatt en kanonhit med «Complicated», og
sammenlignes med både Pink og Alanis Morissette NTB
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Av Marte Stubberød Eielsen

Et av flere norske forlag som
kan regne med dårlig økono-
misk utbytte i år er Samlaget.
Forlagssjef Audun Heskestad
sier til Klassekampen at forla-
get også i år kan regne med
driftsunderskudd. I fjor gikk
forlaget med et underskudd
på 1,1 millioner kroner, mot et
overskudd på 2,7 millioner i
2000. I 1998 kunne Samlaget
vise til et driftsresultat på hele
6,3 millioner kroner.

– Samlaget har alltid gått
litt opp og litt ned, sier en for-
holdsvis avslappet Heskestad.
Han er sjef i et forlag organi-
sert som en selveid forret-
ningsdrivende stiftelse. Sam-
laget fikk i år 6,5 millioner
kroner i driftsstøtte fra staten,
dette for å stimulere litteratur
på nynorsk og å sikre en bred
utgivelse av kvalitetslitteratur
på flere felt.

– Samlaget har
ikke private eiere
som det skal be-
tales utbytte til,
og eventuelt
oversskudd be-
nyttes til å gi ut
bøker som er vik-
tige for det ny-
norske skrift-
språket, men som det ikke er
økonomisk grunnlag for
gjennom salg. Det har også
hendt tidligere at vi har brukt
penger litt for raskt. Skole-
boksalget etter reformene var
en god inntektskilde for oss –
en inntekt som sank etter at
skolereformene var gjennom-
ført, sier Heskestad.

Overraskende
Men i år blir det altså  neppe
noe overskudd. Forlagets
bestselger, Are Kalvøs Bibelen
2 kan ikke kompensere for et
sviktende skolebokssalg. Kal-
vøs bok nærmer seg et salg-
stall på 15.000. Ellers er opp-
lags- og salgstall hos Samlaget
forholdsvis lave. 

Forlagssjefen er imidlertid
spent på innspurten fram mot
jul og tror at Jørgen Norheims
Ingen er så trygg i fare, boka
som overrasket med å bli no-
minert til Nordisk Råds Litte-
raturpris, kan gjøre det godt.
Mens Klassekampen snakker
med forlagssjefen får han
melding om at Norheims bok
har solgt i 1200 eksemplarer
de siste par dagene. Den er nå

klar for å trykkes i et tredje
opplag. 

– Denne boka kan redde oss
fra mulig underskudd, sier
Heskestad. 

Andre bøker som utmerker
seg på Samlaget denne høsten
er debutanten Trude Teige
med Havet syng, som allerede
er solgt til utlandet. Også stor-
satsingen Norsk landbrukshis-
torie i fire bind gjør det bedre
enn forventet.

Økt titteltall
Samlaget har økt antall titler
fra 147 i 2001 til 176 i år. Forla-
get er på god vei til å ta igjen
tallet fra 2000, da forlaget utga
185 titler. Tallene inkluderer
skolebøker og nyopplag.
Framgangen i år skyldes Sam-
lagets nye satsing på billigbø-
ker, et område forlaget tradi-
sjonelt ikke har prioritert,
men som det har vist seg mar-
kedsmessig lurt å satse på.

Barne- og
ungdomslittera-
tur er et område
der Samlaget
markerer seg,
blant annet
gjennom barne-
bokklubben Blå-
mann. Mens an-
dre barnebok-

klubber satser på klassikere
og bøker av kjente forfattere,
prioriterer Blåmann nye nor-
ske barnebøker.

– Det er viktig for oss som
nynorskforlag å satse på litte-
ratur for barn og unge. Slik
kan vi rekruttere lesere på
lengre sikt, sier Heskestad. 

Barnebokklubben, som
startet opp i 2001, er ennå ikke
lønnsom, men Heskestad me-
ner man må vise tålmodighet.

– Våre medlemmer kjøper
flere bøker enn gjennomsnitt-
lige bokklubbmedlemmer. Og
medlemstallet vårt er økende.

Forlagsdirektøren viser til
at 70 prosent av all skjønnlit-
teratur i Norge omsettes
gjennom bokklubber. Påfal-
lende liten andel av bokklub-
blitteraturen er på nynorsk.

– Det ligner diskriminering,
sier forlagssjefen, som ser det
som en helt sentral utfordring
å få tilgang til bokmarkedet. I
tillegg til å kjempe for bok-
klubbmarkedet er det viktig å
sikre gode abonnementsord-
ninger for bokhandlene, i til-
legg til fastpris på bøker, slår
Heskestad fast.

Gledelige nyheter
På tross av at forlagets salg-
stall ikke er av de høyeste, er
resultatene i en undersøkelse
utført av MMIs Norsk Monitor
gledelige nyheter for nynor-
skentusiaster. Her kommer
det fram at det på landsbasis
finnes mindre motstand enn
tidligere mot å lese nynor-

sklitteratur. Undersøkelsen
viser dessuten at de som ikke
leser nynorsk, stort sett heller
ikke leser bøker på bokmål.  

– I en situasjon der ny-
norskforfattere blir antatt på
andre forlag med den beting-
elsen at boka omsettes til bok-
mål, er resultatet i undersø-
kelsen kjærkomment. Dette

er ikke bare gledelig for Sam-
laget, men for bokbransjen
som helhet. Vårt formål er
ikke å gi ut bøker for nynorsk-
folk, men å gi ut bøker på ny-
norsk for folk, sier forlagssje-
fen i Samlaget. 

marte.eielsen@klassekampen.no

Underskudd i Samlaget

UNDERSKUDD: Forlagssjef Audun Heskestad sier til Klassekampen at forlaget også i år kan
regne med driftsunderskudd, hvis ikke Jørgen Norheims «Ingen er så trygg i fare», som har blitt
nominert til Nordisk Råds Litteraturpris, kan redde salgstallet

FOTO: ERLEND AAS, SCANPIX

Denne boka
kan redde

oss fra mulig
underskudd

“

Audun Heskestad,
forlagssjef

I år som i fjor forventer Samlaget å gå med
underskudd. Nå setter forlaget sin lit til
Jørgen Norheims roman som helt overrras-
kende ble nominert til Nordisk Råds
Litteraturpris. 



Jubileum: Det Beste gir i disse dager ut sin 200. forkortede
bestselger i Norge. Som sine forgjengere inneholder den
bestselgere i forkortet format, blant annet Ken Folletts
«Krigens kaier».  Sjefredaktør Kristofer Torkildsen i Det
Beste sier at mens man i Norge møter skepsis til at romaner
forkortes, er utenlandske forfattere positive. – I flere
tilfeller har forfatterne til og med gitt uttrykk for at de
synes bøkene deres er blitt bedre, sier Torkildsen. NTB

Årets film: «Billy Elliot»-regissør Stephen Daldrys nye
film, «The Hours», er valgt til årets beste film av New
York-baserte National board of review of motion pictures.
Filmen har Nicole Kidman, Meryl Streep og Julianne
Moore i hovedrollene. «The Hours» har fortsatt ikke hatt
amerikansk premiere. Filmen er basert på Michael
Cunninghams pulitzerprisvinnende roman med samme
navn, og følger tre kvinner over tre ulike tidsepoker. NTB
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Dagbladet meiner 3. de-
sember at «det er lite
som tyder på at komite-

en bak Nordisk Råds littera-
turpris vil velge en norsk for-
fatter fra 2002.» På den bak-
grunnen får medlem av den
norske juryen, professor Hans
H. Skei, fyl-
gjande spørs-
mål:   «Det er
kanskje derfor
Jørgen Norheim
er nominert?»
(Forfattaren er
skiftevis kalla
Norheim og
Skogheim av
Skei, etter Dag-
bladet).

Skei svarar: «Det kan du
godt si. Vi gjorde noe av det
samme i fjor …»

Den andre boka dei nomi-
nerte då, av Hans Herbjørns-
rud,«fortjente å bli framhevet
og lest». Nominasjon «kan gi
en ukjent forfatter et puff»,
seier jurymedlemen, som legg
til at «dette har vært en veldig
jevn bokhøst … det er ingen
romaner som hever seg vel-
dig.» Ein lyrikar som Stein
Mehren kunne ha vore nomi-
nert. Men han har vore nomi-
nert så ofte at «i et år da det
ikke er så sannsynlig at Norge
får prisen, er det ikke særlig
hyggelig å nominere ham, sier
Skei.»

A- og b-lag
Når jurymedlemen kan uttale
seg slik er det truleg ikkje

unødvendig å poengtere det
som er implisert:

1. Juryen nominerer ikkje
utan vidare dei to bøkene
som den etter litterære krite-
ria set fremst. Eit tilleggskri-
terium, som til og med i visse
tilfelle ser ut til å kunne telje

tyngre, er
omsynet til å
kunne gje
«en ukjent
forfatter et
puff».

2. Juryen
deler dei nor-
ske kandida-
tane i eit
slags a-lag og
eit b-lag. Dei

første er dei som kunne ha
sjanse til å vinne prisen (i det
nasjonsvise kvotesystemet
som meir eller mindre er for-
utsett/finst), og som det difor
«ikke er særlig hyggelig å
nominere» i år då norsk pris
er lite sannsynleg. B-laget er
dei som nok ikkje får prisen i
noko tilfelle, og som difor
kan nominerast i år av det
nemnde slaget.

3. Jurymedlem Hans H.
Skei ser det som si oppgåve å
peike på, til uunngåeleg rett-
leiing for den nordiske juryen
og for publikum, at ingen av
dei norske, nominerte bøkene
hevar seg over «det jevne», og
difor umogeleg kan fortene
nokon nordisk pris. Når ein ju-
rymedlem verkeleg kan uttale
seg offentleg slik (ein knip seg
i armen), er det vel heller ikkje

unødvendig å peike på: Slike
retningslinjer må øydeleggje
den prisen det er tale om, det
vil seie den prestisje og ære
det var meint prisen og nomi-
neringa skulle føre med seg. 

Avskjedssøknad
Kor mykje vil det i det lange
laupet lyfte ukjende forfattar
vert gjort kjent at det er med
dette føremålet?

Slike retningslinjer som ju-

rymedlem Skei formulerer,
må vere ein tredobla skade og
urett: mot dei skattebetalarar
og styre-makter som finansie-
rer prisen og får føremålet sitt
øydelagt, mot det publikum
som har krav på å bli rettleia
om kva for bøker juryen mei-
ner er best, og ikkje minst mot
dei forfattarar som blir eller
har blitt nominerte, og får det
som skulle vere ei ære omlaga
til langt på veg det motsette.

Eg vil leggje til: Det såkalla
«kulturlivet» vert ikkje alltid
omtala med den aller største
respekt. Nokre meiner at der
finst heller tett av skoddefyr-
star. Litt tilsvarande er tilfellet
med sportsjournalistar. Denne
saka aktualiserer spørsmålet
om kven som fortener «ryet»
best. Begge felt praktiserer
premiering og prisar. Men
kvar finst den sportsjournalist
som ikkje forstår at det ville
øydeleggje hans eige felt, der-
som han sa: «Sverige (eller
Danmark) har rett nok i år ber-
re skihopparar på det jevne,
men no er det så lenge sidan
Sverige (eller Danmark) har
vunne Holmenkollrennet, at i
år nominerer vi ein svenske
(eller danske) som Holmen-
koll-vinnar.» Det er ikkje lett å
sjå at visdommen bak eit slikt
framlegg er større eller min-
dre enn den Skei formulerer.

Det er vanskeleg å skjøne at
ikkje konklusjonen må vere:
Prisen kan berre halde oppe
verdien sin og nå føremålet
sitt ved at juryen praktiserer
den enklast mogelege ret-
ningslinja: å nominere dei to
bøker kvart år som ein meiner
etter litterære kriteria forte-
ner prisen best.

Er ikkje dette også så vidt
innlysande at det burde re-
knast for avskjedssøknad for
den jurymedlem som ikkje
ser dette?

Kåre Lunden, professor emeritus

MED ANDRE ORD

Tildelt etter behovsprøving?

Hans H. Skei i den norske juryen for Nordisk Råds litteraturpris undergrev den prestisje og ære det var 
meint Nordisk Råds litteraturpris og nomineringa skulle føre med seg, skriv Kåre Lunden.

Er ikkje dette
også så vidt

innlysande at det
burde reknast for
avskjedssøknad for
den jurymedlem
som ikkje ser dette?

“

NOMINERT: Blei t-baneførar-forfattaren Jørgen Norheim
nominert til Nordisk Råds litteraturpris fordi juryen reknar med
at han ikkje får prisen?  FOTO: CORNELIUS

POPPE, SCANPIX
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Utsolgt: Den norske utgaven av Anthony Beevors 
«Stalingrad» er utsolgt fra forlaget. Etter bare fire dagers
omløp er opplaget på 3000 eksemplarer borte. Vesle Spar-
tacus forlag, som sjelden sliter med slike problemstilling-
er, har måttet kaste seg rundt og trykke et nytt opplag for
å møte etterspørselen. Beevors bok om Hitlers felttog mot
Russland er fra 1998, men sen oversettelse har ikke lagt
noen demper på interessen i Norge. KK

Filmsenter: Danmarks første regionale filmsenter har
svenske Trollhättan Film i Vest som forbilde. «Trolly-
wood» ser etter planen dagens lys til neste år, melder
TT Spektra. Første produksjon blir regissøren Rumle
Hammerichs portrett av den danske eventyrforfatte-
ren H.C. Andersen. Flere danske filmskapere har tidli-
gere søkt seg til Trollhättan i Sverige, som Lars von
Trier og Thomas Vinterberg (bildet). NTB
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Antony Beevor 
har med boka 
«Stalingrad»levert
noe som må være
en nærmest kom-
plett krigshistorie.
Her er frontlinjene,
framrykkingen,
strategidiskusjon-
ene og tapstallene.
Men framfor alt:
Her er stanken av
menneskekjøtt.
BØKER
Antony Beevor
Stalingrad
Spartacus 2002

I mange år har ett enkelt foto-
grafi – gjengitt i helsidefor-
mat i en historiebok jeg ikke
husker navnet på – vært mitt
«bilde» av slaget ved Staling-
rad. Det viser en jublende
russisk soldat ved siden av en
kanon, han strekker hendene
i været og øynene skinner av
glede. Han er iført en slags
vattert uniform, snøen dan-
ner tydelige, hvite flekker på
klær og støvler. 

Han er ung, 18-20 år, med
et bredt, åpent ansikt, høye
kinnbein, og har trukket en
skinnlue godt nedover pan-
ne. Det er tatt i samme øye-
blikk han ser det hvite kapi-
tulasjonsflagget hos fienden.
Det var den andre verdens-
krigs vendepunkt, og start-
tidspunktet for Sovjetunio-
nen som supermakt. Men
ikke noe av dette vises i bil-
det. Ungguttens lykkelige
smil og snøflekkene på buksa
hans uttrykker den store
uskylden: Han likner mer på
en gatemester i snøballkrig,
enn på en krigsdeltaker i mi-
litærhistoriens kanskje mest
berømte slag.

Rikt kildemateriale
Under lesningen av Antony
Beevors 400 siders gjennom-
gang av oppmarsjen til og
kampene ved Stalingrad, har
dette bildet dukket opp gang
på gang, med et underlig-
gende spørsmål: Hva slags
forvrengt og forvrengende
optikk benyttet denne krigs-
fotografen, som fanget uskyl-

den under slike forhold? Er
fotografiet et falskneri, resul-
tatet av et nøye forberedt stu-
dioarbeid med en ung og be-
gavet skuespiller i en vel inn-
studert rolle som Seirende
Sovjetsoldat hyller Stalin? El-
ler er det et i objektiv forstand
«sant» bilde, og er soldaten en
så blodfersk rekrutt at han
bare rakk å få med seg seie-
ren, og ikke angsten, sulten,
søvnløsheten, vennetapene,
svikene, vinterkulda, lusene,

dysenterien, tyfusen, fylleku-
lene, galskapen og krigen?   

For det er dette «Staling-
rad» Beevor rapporterer fra,
med hjelp av et meget rikhol-
dig kildemateriale. Her er or-
dene fra soldater og befal
gjengitt, slik de ble nedskre-
vet i krigsdagbøker, brev
hjem, personlige dagbøker,
forhørsprotokoller og daglige
militærrapporter fra slagmar-
ken. En leser må nok ha mer
enn alminnelig
stor interesse
for militærhis-
torie for virkelig
å la seg fange av
Beevors fram-
stilling av storoffensiver og
sveipende framrykninger.
Men beretningene fra de små,
ofte ørsmå slagene, slik de ble
nedskrevet i en liten dagbok
eller i et aldri avsendt brev til
en kjæreste, er rystende inti-
me i sine avsløringer fra en
krigshverdag hinsides gene-
raler og heltehyllest.

Samtidig er dette beret-

ningen om despotenes krig
mot hverandre, der både Sta-
lin og Hitler fulgte samme
«hovedstrategi»: I deres re-
spektive troppestyrker fantes
det ingen individer, det fan-
tes bare militære forbruksva-
rer. Om de døde av sult eller
sykdom, ble henrettet av sine
«egne» eller falt i strid; alltid
kunne de erstattes. På begge
sider av den blodige frontlin-
jen var det bare én dødsmåte

som vakte le-
dernes harme
og opphisselse:
Selvmordet var
en dypt upatri-
otisk og forræ-

dersk handling. Også de fryk-
telige konsekvensene av de
to diktatorenes patologiske
stormannsgalskap, som alltid
koplet til en blomstrende
paranoia, er skremmende i
sin likhet.

Selvoppofrelse
For den etterkrigsgenerasjo-
nen jeg vokste opp i, har be-

grepet «Stalingrad» vært sy-
nonymt med en ufattelig og
framfor alt enhetlig vilje og
evne til selvoppofrelse fra
Den røde hær. Beevor river
ikke nødvendigvis ned helte-
bildene; heltene og offervil-
jen fantes i fullt monn, men
forfatteren kompliserer og ut-
fyller bildet av det som fak-
tisk foregikk ved skjebne-
fronten. Som at Stalins sik-
kerhetstjeneste NKVD under
de fem månedene  kampene
om Stalingrad varte, henret-
tet 13.500 av sine egne solda-
ter, og som at rundt 50.000
sovjetborgere ikke bare stakk
av fra hæren, men gikk aktivt
inn i Wehrmachts tjeneste. 

60 år etter Stalingrad og 13
år etter Sovjetunionens totale
sammenbrudd, er dette fort-
satt et tabubelagt emne i
Russland. «Det virker nesten
like vanskelig å tilgi i dag som
på Den store fedrelandskri-
gens tid», skriver Beevor i for-
ordet. Den røde hær var også
nådeløs mot sine egne sivile. 

JULI 1942: Tysk infanteri marsjerer mot Stalingrad. Bilder fra boka.

Her er lyden av 
alle forgjeves 

smerteskrik

“
Stanken i Stali



Aldersgrense: Både filmkritikerne og Barneombudet har
reagert på Statens filmtilsyns vedtak om å gi den andre fil-
men i Ringenes Herre-trilogien en aldersgrense på 11 år.
Kulturpolitikere åpner nå for å innføre en 13-årsgrense,
skriver Vårt Land. I dag må Filmtilsynet velge mellom 15-
eller 11-årsgrense når de vurderer nye filmer. – Foreldre må
ikke ta med barn under 13 år på denne filmen, sier kinodi-
rektør Ingeborg Moræus Hanssen. NTB

Subsidier: Den britiske lyrikeren Valerie Laws har fått
statsstipend på 2000 pund til sitt prosjekt «Diktende
Sauer». Det skulle rekke til en balle høy til hver av de 15
sauene som deltar i prosjektet. Dette går i korthet ut på
at Laws sprøytemaler ett enkelt ord på ulla til hver en-
kelt sau, som så får stille seg opp på hvilken som helst
måte de selv vil. På denne måten oppstår et levende
dikt, som endrer seg fra gang til gang, sier hun. NTB
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Under de harde kampene
inne i byen la en tysk sersjant
merke til at «russiske kvinner
som kom ut av husene med
byltene sine og deretter prøv-
de å søke ly fra ilden på tysk
side, ble meid ned bakfra av
russisk ma-
skingevæ-
rild». Det var
Josef Stalins
uttrykkelige
ordre at Den
røde hær skul-
le drepe alle sivile som adlød
tyske ordre, selv om de hand-
let under tvang. Ifølge sovje-
tiske kilder ble så mange som
60.000 sivile fra Stalingrad
sendt til Tyskland som slave-
arbeidere.

Komplett krigshistorie
Kampene om av Stalingrad
varte i drøye fem måneder,
fra august 1942 til den tyske
kapitulasjonen 31. januar.
Krigshandlingene kostet an-
slagsvis tre millioner men-
neskeliv. Under slike forhold
kreves det nesten overjordis-
ke mirakler for å gjenfinne
spor av medmenneskelighet.
Men de fantes. Etter kapitu-
lasjonen noterte en tysk offi-
ser i dagboka si: «To Staling-
rad-kvinner gned de frosne
bena mine i en time for å hin-
dre at jeg fikk alvorlig for-
frysning. Om og om igjen
kikket de medfølende på
meg og sa: Så ung, og likevel
må han dø!». 

I den totalt sønderskutte
byen hadde nesten ti tusen

sivile, av dem 911 barn, over-
levd i ruinene. Av disse ble
bare ni gjenforent med sine
foreldre. Men et slags håp
må likevel ha overlevd:
«Mamma, vi har det bra. Se
etter oss i Beketovka. Klava»

var budska-
pet på en pa-
pirlapp som
ble funnet på
en ødelagt
bygning. Jeg
skulle likt å

vite at mamma leste akkurat
den lappen og fant sin Klava
igjen.

Antony Beevor har med
denne boka levert noe som
må være en nærmest kom-
plett krigshistorie. Her er
frontlinjene, framrykkingen,
strategidiskusjonene og tap-
stallene. Men framfor alt er
her stanken av menneske-
kjøtt som råtner på fortsatt le-
vende soldater, av mennes-
keskitt og dysenteri, synet av
lus som hang tett som drue-
klaser, og av sulten og frosten. 

Her er lyden av alle forgje-
ves smerteskrik og de hvis-
kende bønnene om tilgivelse
fra russiske soldater som
ikke rakk å ta av seg de hvite
overtrekksdressende før de
ble tilsølt av blod. Og mellom
linjene finnes en ytterst aktu-
ell advarsel mot å tro på alle
krigsherrers forsikringer om
de rene slagene, og den ord-
nede framrykningen.

Tuva Gry Øyan
tuvagoe@online.no

Den ukjente Næss?
I siste nummer av
Samtiden forsøkes
det å rive ned det
norske bildet av
Arne Næss som en
stor internasjonal 
filosof. Professor
Rune Slagstad stiller
seg meget kritisk til
artikkelen. 

Av Jon Hustad

Under stor jubel har vår filo-
sofinestor Arne Næss i år fylt
90. I siste nummer av Samti-
den blir jubelen forsøkt
punktert. I artikkelen Arne
Næss sett utenfra retter filo-
sofikollega Peder Anker et
kritisk blikk mot Næss. 

Peder Anker har med støtte
fra Fritt Ord gått gjennom
internasjonale arkiver og da-
tabaser for å finne ut hvordan
Arne Næss har blitt mottatt i
internasjonale miljøer. Anker
siterer flere lite flatterende
omtaler fra internasjonale
tidsskrifter og konkluderer
så: Næss har «i forbindelse
med 90-årsdagen i 2002 blitt
kanonisert til litt av en filoso-
fikonge. Mye kan tyde på at
han likefullt har hatt en be-
skjeden plass i internasjonal
debatt – med miljøfilosofien
som et særdeles viktig unn-
tak. I den grad Arne Næss har
hatt innflytelse i Norge, tilsier
den kritiske mottagelsen hans
arbeider fikk i utlandet også
en kritikk av alle dem som
knytter an til hans filosofiske
standpunkter, forsknings-
prinsipper og lærebøker.» 

– Merkelig
Professor Rune Slagstad og
mangeårig Næss-kritiker stil-
ler seg skeptisk til Ankers
analyse:

– Hva er dette for noe?
Hvilken betydning han har
hatt i Norge blir ikke avgjort
av hva som står i «prestisje-
tunge» angloamerikanske
tidsskrifter. Hele den avgjø-
rende norske positivismestri-
den springer
jo ut fra
Næss. Me-
ner Anker at
Næss-kriti-
kere som
Dag Øster-
berg, Hans Skjervheim og i
alle beskjedenhet, meg selv,
skal kritiseres fordi vi tok
Næss på alvor? Dette blir litt
vel merkelig. Er den norske
positivismestriden uinteres-
sant? spør Slagstad.

Slagstad finner mye rart i

Ankers artikkel, også påstan-
der om ham selv.

– Blant annet påstår Anker
at jeg har hevdet at Næss er
en stor internasjonal filosof.
Noe slikt har jeg aldri sagt el-
ler skrevet. 

Slagstad er heller
ikke enig i Ankers
påstand om at Næss
har blitt kanonisert
i forbindelse med
90-årsdagen.

– Lesere av Af-
tenposten vil kan-
skje for eksempel
huske at jeg tidli-
gere i år der hadde
en kritisk artikkel
om Arne Næss i an-
ledning jubileumet hans.
Uansett: Å bruke begrepet
kanonisering om Næss blir
forkjært. Han har aldri blitt
kanonisert her hjemme. Det

har vært en
permanent
strid rundt
ham, sier
Slagstad, som
stiller seg tvi-
lende til hele

det underliggende premisset
i Ankers gjennomgang av an-
gloamerikanske tidsskrifter.

Fortjent hyllest
– Han ser ut til å mene at
grunnet publisering i ameri-
kanske tidsskrifter har norsk

filosofi gjennom de senere år
blitt så mye bedre enn den
var før. Dersom dette stem-
mer, hvorfor har så få lagt
merke til den kvalitetsfor-
bedringen? Har Anker for ek-

sempel tenkt over
hvorfor Filosofisk
institutt på Blin-
dern var så mye mer
interessant under
Næss’ tid der enn
hva det er nå? un-
drer Slagstad. 

Slagstad mener
det i og for seg er
greit å drive med
forekomstanalyser
av hvor mange
ganger navnet

Næss dukker opp i interna-
sjonale tidsskrifter, men
understreker at det er hvor-
dan man tolker slike funn
som eventuelt gjør et arbeid
interessant og nyskapende.
Et slikt arbeid har Anker ikke
levert etter Slagstads syn

– Anker har heller ikke fått
med seg at man i USA var
sterkt kritisk til Næss net-
topp fordi han tenkte anner-
ledes enn hva de gjorde, sier
Slagstad og avslutter slik:

–  Næss bør i høyeste grad
hylles. Det er verdt å feire en
antiautoritær, lekende 90-
åring.   

jon.hustad@klassekampen.no

Samtidig er dette 
beretningen om 

despotenes krig mot 
hverandre

“

ØDELAGT: En russisk landsby blir  ødelagt under framrykkingen.

KANON? 90-åringen Arne Næss på sitt kontor.
FOTO: IDA VON HANNO BAST, SCANPIX

Det er verdt å 
feire en antiauto-

ritær, lekende 90-åring

“

Rune Slagstad, professor

PROFESSOR:
Rune Slagstad
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Spretterten
– Kom igjen Mads! Vi veit du
hadde en sprettert i fjor.

Mads holdt seg over hodet
mens vi pressa han opp mot
veggen. Han klynka som ei
skada bikkje.

Reglene i gata var at ingen
under åtte fikk lov til å ha
sprettert. Alle unntatt Leif og
Harald, som var lillebrødrene
til Store-Goggen, skulle få
rundjuling hvis de hadde mek-
ka seg en sprettert på egen
hånd. 

Nå gikk ryktene om at Mads
hadde skaffa seg ståltråd og
syltetøystrikk, og var i full
gang med å lage ny sprettert
etter at Stig tok fra han den
han laga i fjor. Mads var i stand
til å mekke sprettert.

– Ikke slå meg mer!, jamra
Mads. Det rant ei tynn stripe
blod ut av det ene neseboret og
inn i munnen.

Store-Goggen, brødrene og
jeg bandt han fast under rut-
sjebanen på lekeplassen. Sola
traff Mads rett i trynet. Vi
bandt hendene hans sammen
og bretta opp ermene hans.
Store-Goggen fant fram for-
størrelsesglasset han hadde
stjælt fra bestefaren.

– Hvis du ikke gir oss spret-
terten innen i morra lager vi
brennmerke på arma di, sa
Store-Goggen.

– Jeg har ingen sprettert,
klynka Mads.

– Jo, vi veit at du har det.
Linda så at du gikk rundt med
ståltråd i forrige uke, sa Ha-
rald.

Store-Goggen begynte å
samle sola til et lite punkt på
underarma til Mads. Han
skreik til, og vi dro lua hans
ned over munnen. Det lukta
svidd kjøtt.

Så gikk Store-Goggen fem
skritt unna og fant en stein på
størrelse med et øyeeple. Han
fant fram spretterten han tok
fra Mads i fjor, la steinen i
skinnlappen og stramma strik-
ken.

– Pass dere, sa han.
Han sikta mot hodet til

Mads og slapp. Det smalt, og vi
sprang som faen inn i skogen.
Hodet til Mads sank ned mot
brystet. grrell

Den britiske lyrikeren
Valerie Laws har fått stats-
stipend på 2000 pund (vel
22.000 kroner) til sitt
prosjekt «Diktende
Sauer». Det skulle rekke til
en balle høy til hver av de
15 sauene som deltar i
prosjektet.

Dette går i korthet ut på
at Laws sprøytemaler ett
enkelt ord på ulla til hver
enkelt sau, som så får
stille seg opp på hvilken
som helst måte de selv vil.
På denne måten oppstår
et levende dikt, som
endrer seg fra gang til
gang, sier hun.

NTB

Sentralbord: 22 05 95 00

Postadresse: Boks 9257
Grønland, 0134 Oslo

Tips til nyhetsredaksjonen:
nyhetsleder@klassekampen.no

www.klassekampen.no

PERSPEKTIV

Lønnsomhet er nøkkelordet i
vårt arme fedreland. De be-
drifter som ikke alt er gått
konk må ta skikkelig «grep»
for at så ikke skal skje. Det
betyr innsparing og atter inn-
sparing, rasjonalisering, opp-
sigelser på løpende bånd.
Fint lite hjelper det med topp
utdannelse, aldri så flott CV,
når hele avdelinger nedleg-
ges, bedrifter flagger ut. Av
barnebarns munn får vi høre
at ingen – absolutt ingen
lønnsmottager – i dag sitter
trygt.

Nåja, lønn og lønn. Det er
da heldigvis noen som i disse
krisetider kan unne seg litt
mer enn salt til julematen. Vi
tenker blant annet på Oslos
ordfører og hans kumpaner
som har bevilget seg et klek-
kelig lønnspålegg. Med kum-
paner menes da ikke ordfø-
rere i andre større byer. I Ber-
gen og Trondheim har de gått
den motsatte vei. Der vil de
nå ha kr. 40.000 mindre årlig
for så å fryse summen. Det

innsparte skal komme tiltak
for ungdom og kulturliv til
gode. Så kan man smile over-
bærende av slik naiv idea-
lisme, for hva er vel 40.000
kroner i disse Røkketider? Et
musepiss i havet og knapt
nok det. Skjønt innen et stak-
karslig kulturbudsjett der
hver eneste krone teller kan
selv skarve 40.000 bety red-
ningen for et og annet tilbud
som ellers ville blitt kuttet ut
i den store nedskjæringspro-
sessen. At man kan komme
til å skjære så tett inntil bei-
net at selve beinet faller av,
skal vi la ligge i denne om-
gang. For her dreier det seg
for en gangs skyld om noe
hyggelig, nemlig Oslo-ordfø-
rerens lønnspålegg. 

Det er han selv som hevder
at det er vel fortjent, og han
må vel vite det han. Vi andre
kan bare tenke oss til hvilken
arbeidsbyrde som døgnet
rundt hviler på hans og de an-
dre kommunetoppenes skul-
dre, men aller mest på hans.

Ordføreren er selve byens an-
sikt må vite. Det skal ikke
mye fantasi til for å forestille
seg hvor pinlig det må være å
fremtre som byens ansikt
sånn som det ser ut her.

Vi skal avholde oss fra å re-
petere den uendelige elendig-
hetsleksa. Nok å nevne stik-
kord som sykehus, eldresen-
tre, skoler, psykiatri, stoff-
misbruk m.m. m.m. «En nar-
kotikasump» slik karakteri-
serte en tidligere Oslovenn
hovedstaden. På toppen av
det hele kommer så proble-
mene når vi plutselig ram-
mes av vinter. Et leserbrev fra
Oslo vest beretter at maski-
nene pleide å rykke ut så
snart snøfillene lavet ned. Et-
ter privatiseringen kan det ta
to døgn før snøen som da er
forvandlet til is, blir forsøkt
fjernet. Firmaet får sin faste
betaling uansett. Derfor løn-
ner det seg knapt å utføre den
tjenesten de har konkurrert
seg til. For kommunen ville
det lønnet seg med færre lår-

halsbrudd, men det er en an-
nen skål.

Vi gamle som vokste opp i
en ren og ryddig by der ga-
tene ble sprøytet (!) hver mor-
gen i sommerhalvåret og plo-
gene rykket ut når snøen falt,
sukker ved synet av hoved-
stadens tilgrisede, isete gater,
om vi våger oss ut på dem da!
Til de mange gode minner
hører også at posten ble le-
vert punktlig to ganger dag-
lig, at skoler og sykehus ble
grundig rengjort med grønn-
såpevann. Derfor forstår vi så
inderlig godt hvor pinlig det
må være for dagens ordfører
å fremtre som elendighetens
ansikt. Til overmål knuges
han av vissheten om at kom-
munekassa er bunnskrapt.  

Det er så mye urettferdig-
het her i verden. Derfor er det
godt å vite at det iallfall fins
noen iblant oss som får sin
velfortjente lønn.

EBBA HASLUND 

Økter
IS Kunst gallery på Grünerløkka i Oslo stiller ut Eia Økters bilder. Økter bruker bivoks,

oljemaling, acryl og annet i sine malerier, tegninger og kollasjer.

AKKURAT NÅ

Lønn som fortjent


