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Fy farao 
Det var noe i gjære ved juletider. I Tunisia satt en ung arbeidsledig mann fyr på 
seg selv i protest mot en stat som ikke leverte, en stat hvor det politiske 
rommet var blitt til et kott, en stat der det å få jobb som ung akademiker var 
litt som bingo. På dødsleiet så Mohamed Bouazizi hvordan hans jevnaldrende 
tok til gatene, og ble møtt av tåregass og kuler.
 Det gikk nesten en måned fra Bouazizis selvantenning til landets president 
Zine El Abidine Ben Ali, som hadde innehatt det høyeste embete i 23 år, gikk 
av. Da hadde det begynt å ulme i flere land. Mest prominent av disse i Egypt, 
et land som av både befolkningsmessige og strategiske grunner, opererer noen 
divisjoner lenger opp enn Tunisia på verdensscenen. De første fjorten dagene 
av Egypts opprør var voldsomme, til tider nervepirrende og svært avslørende 
for landets sta og aldrende president Hosni Mubarak. I skrivende stund vet vi 
ennå ikke hvordan dette vil ende, men det vi vet er at Egypt er i ferd med å 
skifte kurs.
 Det er mange og gode grunner til at befolkningen i land i Nord-Afrika og 
Midtøsten reiser seg. Mens andre land i Asia og Afrika ser ut til å forandre seg, 
både politisk og økonomisk, ser denne gruppen land ut til å ha stagnert. 
Samtidig har generasjoner av unge gått gjennom utdanningssystemet, uten 
noen ventil i andre enden. De politiske ideene fra blant annet Gamal Abdel 
Nassers Egypt, om en panarabisk sosialisme, har for lengst utviklet seg til 
parodi. Både den arabiske nasjonalismen og sosialismen for lengst forlatt, kun 
den autoritetstro partistrukturen beholdt
 Det kan være at de spektakulære opptøyene er over for denne gang. Men 
de prosessene som er startet, ikke bare i Tunis og Egypt, men i Jordan, i 
Jemen, blant studenter i Sudan og andre steder, kan på lang sikt utvide det 
politiske rommet i mange land. Så slipper neste generasjon å vokse opp 
prisgitt avgjørelser foretatt i små politiske bøttekott.

Maren Sæbø
Ansvarlig redaktør
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leder
Dødelig ugandisk homohets side 16-16

Kifaya: Nok er nok i Egypt side 22-25

Mexicos månebarn side 44-49

Xotisk vidunderrot side 50-51

26 år gamle Mohammed Bouazizi satte fyr på seg 17. desember. Med det utløste den fattige tunisieren 

en revolusjon som har spredd seg til nabolandene. Le Monde diplomatiques utsendte fulgte «jasmin-

revolusjonen» i Tunisia på kloss hold (se side 4–5). Hvor store konsekvenser vil opprørene få i de arabiske 

landene? Les analysene av arabiske eksperter på side 6–7. I Algerie har det lenge vært opptøyer som følge 

av økende priser og korrupsjon som gjør det umulig å være lovlydig (se side 9). Og hva vil skje med Egypt 

etter Mubarak.
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Norsk utgave

Reformer i Sveits’ bank- og  
helsevesen gjør landet enda 
mer klassedelt. side 15–17

Uventet allianse mellom   
Saudi-Arabia og Kina politisk, 
kommersielt og militært. side 18–19

Aronofskys  
mesterlige idémiks
Black Swan viser Darren  
Aronofsky som en briljant 
forteller, men avslører også 
svake ambisjoner. 
side 27–29

Offensiv feminisme 
Feministene i Sør er på fram-
marsj og vinner stadig nye 
framskritt. Les vår analyse 
og reportasje.  
side 11–13

Kunststøtten i Danmark
Debatten raser i Danmark. 
Les Alexander Carneras 
forsvar for kunsten. 
side 36–37

Så langt har WikiLeaks-saken 
vært fremstilt som en kamp 
mellom WikiLeaks og det ameri-
kanske imperiet. Det WikiLeaks 
truer er imidlertid maktens 
formelle funksjon. 

side 34-35

Månedens essay 

Slavoj Zizek: 
Venstresidens 

gentlemen

se side 2–9

Egyptiske demonstranter samlet rundt statuen av Aleksander den Store i Alexandria krever at Hosni Mubarak går 28. januar.  
Foto: AFP/Scanpix.

indignasjon 
Fra

til ...

... revolusjon

Afrika sør for Sahara har nok 
fornybar energi til å dekke  
kontinentets behov. se kartografi på side 22–24
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Irans fundamentalister  
har funnet nye allierte i Latin
amerikanske sosialister. side 12–13

Gjenoppbyggingen av Haiti  
har stoppet opp. Kun 10 prosent 
av bistanden når fram. side 8–9

WikiLeaks er bare  
begynnelsen. Større lekkasjer  
vil komme fra nettverkene. side 10–11

Ytre høyre på frammarsj
Ytterliggående høyrepartier 
får stadig større oppslutning 
i Europa. Er det partiene eller 
samfunnene som har endret 
seg? 
Tema side 19–24

Frigjørende fengsel 
I det meksikanske kvinne
fengselet Santa Martha fin
ner fattige kvinner et frirom 
fra et brutalt samfunn.  
side 14–15

På propagandatur til Israel 
Sarah Gliddens tur til Israel 
som gratispassasjer er blitt 
tegneserie. 
side 32

Bokessay: Forlaget Verso har 
samlet smakebiter fra venstresi-
dens kanonen av sitater og slagord. 
Refleksjon og kall til handling eller 
overdreven patos og idétørke? 
The Verso Book of Dissent viser 
den venstreradikale tradisjonens 

styrker så vel som svakheter. 
side 3031

Foto: Menahem Kahana, AFP/Scanpix

Nord-Korea våkner
Månedens essay 

Kanondiplomati: Provokasjoner og tegn på avspenning avløser hverandre på den koreanske halvøya. 
Nord-Koreas nylige bombing av den lille sørkoreanske øya Yeonpyeong i Gulehavet truet nok en gang 
den over femti år lange våpenhvilen. Motivene til de nord koreanske lederne virker uklare, men bakenfor 
dem er det nord koreanske samfunnet i stor endring.

PHILIPPe PoNs
Journalist.

Den siste tidens tilspissing av situasjon på 
den koreanske halvøya er del av et kompli-
sert strategisk spill. Bakteppet er en krigs-
tilstand som har vart i over femti år. En 
våpenhvileavtale stoppet i 1953 krigen mel-
lom Nord-Korea og Kina på den ene siden og 
FN-styrker under amerikansk kommando 
på den andre, men det er aldri blitt inngått 
noen fredsavtale.

Bombingen 23. november 2010 av en 
liten sørkoreansk øy i Gulehavet, fire kilo-
meter fra den nordkoreanske kysten (fire 
drepte og femten sårede, deriblant sivile), 
sier mye om den latente krigssituasjonen på 
halvøya. Suvereniteten over dette havom-
rådet, vest for utløpet av Hanelva, bestri-
des av Nord-Korea som ikke anerkjenner 
delelinjen FN trakk opp i 1953. Nord-Korea 
var ikke medlem av FN på det tidspunktet 
og ble ikke tatt med på råd i forkant. Det 
har vært flere blodige sammenstøt mellom 
nord- og sørkoreansk marine – i 1999, 2002 

og 2009. Men dette er det første direk-
teangrepet på øya Yeonpyeong, en mili-
tær utpost som også har sivile innbyggere. 
Ifølge Nord-Korea var det en reaksjon på 
en «provokasjon» fra Sør-Korea som skal 
ha avfyrt skudd i farvann som Nord-Korea 
hevder å ha suverenitet over. Den japanske 
koreaeksperten Haruki Wada, æresprofes-
sor ved universitetet i Tokyo, understreker 
at dette angrepet på sivile likevel er et 
alvorlig slag for linjen med militær sam-
eksistens som har rådet, dog ikke uten 
spenninger, siden det første felleskoreanske 
toppmøtet i juni 2000.

Med denne nye, lite diplomatiske eska-
leringen forsøker Nord-Korea å få USA til-
bake til forhandlingsbordet. Målet er først 
og fremst å sikre sin egen overlevelse, gjen-
nom sikkerhetsgarantier og en oppheving 
av sanksjonene, men også å frigjøre seg fra 
grepet til landets eneste allierte: Kina.

BomBeangrepet kom etter at den ameri-
kanske kjerneforskeren Siegfried Hecker 
etter et besøk i Nord-Korea avslørte at 
landet har bygd et nytt anlegg for anri-

king av uran. Det er usikkert om dette er i 
drift, selv om nordkoreanske myndigheter 
hevder det. Nord-Korea har allerede et 
kjent anlegg for behandling av radioaktivt 
avfall. Dette har gjort det mulig for landet 
å gjennomføre to atomprøvesprengninger 
(i 2006 og 2009) og produsere et titalls 
atombomber. Pyongyang har satt seg flere 
mål: å skaffe seg et avskrekkingsvåpen og 
et pressmiddel i forhandlinger, så vel som 
å kunne selge teknologien videre. Motivet 
for å gjøre det nye anlegget kjent er å øke 
prisen på landets atomnedrustning.

Denne aggressive atferden – som kom-
mer i kjølvannet av at statsoverhodet Kim 
Jong-il har innlemmet sin sønn Kim Jong-
un i maktapparatet – forsterker bildet av 
Nord-Korea som en stat styrt av et kri-
gersk regime som opprettholder status 
quo gjennom nok en dynastisk tronfølger 
(Kim Jong-il etterfulgte selv sin far, Kim 
Il-sung, i 1994). Henger disse to hendel-
sene sammen? Var hensikten med angre-
pet å vise besluttsomhet overfor hæren? I 
mangel av innsyn i det nordkoreanske ➜

Venstreradikalismens  

kanon?

fortsetter på side 4
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Militærjuntaen i Burma kler 
seg i sivil for å sikre seg  
framtidig makt. side 14–15

USAs venstreside  ignoreres 
av mediene og svekkes av egen 
institusjonalisering. side 10–11

Angela Merkel vil endre Lisboa-
traktaten og skape en ny  
Berlin-konsensus. side 6–7

ULMENDE URO I ATEN
Le Monde diplomatique har 
dratt til Aten for å se hva 
som gjenstår av ungdoms-
opprøret som fikk Hellas  
til å eksplodere for  
to år siden. side 12–13

MEGALOMANE  
FACEBOOK 
Det sosiale mediet er ikke 
fornøyd med å være verdens 
største nettside, nå vil det 
erobre hele nettet. side 38

SLUTTOPPGJØR FOR 
TIDSAGENTENE  
Siste album fra science 
fiction-tegneserien som 
inspirerte Star Wars. side 39

Berlusconis Italien er ikke et fasci-
stisk regime. Berlusconis ejerskabs-
diktatur er ikke det samme som 
Mussolinis politiske diktatur. En 
ren formel beskrivelse af institutio-
nerne afslører intet, som får Italien 
under Berlusconi til at adskille sig 
fra de andre liberale demokratier. 
Men i realiteten er det en hidtil uset 
form for ødelæggelse af de liberale 
demokratis institutioner og det 
minimum af offentlig etos, demo-
kratiet hviler på. fortsetter på side 36

Foto: Menahem Kahana, AFP/Scanpix

21. november mottok Irland en redningspakke fra EU og Det internasjonale pengefondet (IMF). Like 
etter begynte spekulasjonene igjen, i frykt for at krisen skulle smitte over til Portugal og Spania. Ti dager 
tidligere hadde G20-lederne under toppmøtet i Seoul lovet å redusere de store økonomiske ulikhetene og 
legge grunnlaget for en «sterk, bærekraftig og balansert» vekst. Det de først og fremst har demonstrert er 
hvor skrøpelig det internasjonale valutasystemet er.

LAURENT L. JACqUE
Professor ved Fletcher School, Tufts University (Med-
ford, Massachusetts) og Groupe HEC (Jouy-en-Josas). 
Siste bok: Global Derivative Debacles: from Theory to 
Malpractice, World Scientific, Singapore, 2010.

Brasils finansminister Guido Mantenga 
var den første som ropte varsku. I septem-
ber ble han bekymret for verdiøkningen 
på den brasilianske valutaen real i forhold 
til amerikansk dollar og kinesisk yuan, og 
begynte å snakke om «valutakrig». Like 
etter plukket IMF-direktør Dominique 
Strauss-Kahn opp uttrykket: «Jeg ser svært 
alvorlig på trusselen om valutakrig.»1

«Sjokkbegrepet» viser tilbake til den 
økonomiske depresjonen på 1930-tallet, 
som ble forsterket av at de store kriseram-
mende landene konkurrerte om å devalu-
ere valutaen sin. Siden den gang har det 
internasjonale valutalandskapet endret seg 
mye. Det har kommet til flere aktører og 

reglene har blitt endret. Men utfordringe-
ne er de samme. Den økonomiske veksten 
og sysselsettingen er fortsatt svært avhen-
gig av en merkantilistisk politikk som byg-
ger på svak valuta.2 Gårsdagens ubønnhør-
lige lov gjelder fortsatt i dag: Et land med 
en svak valuta får lettere eksportere sine 
produkter fordi de er billigere.

Feberen stiger på det internasjonale 
pengemarkedet. Den japanske sentralban-
ken gjennomførte i september store, men 
virkningsløse intervensjoner for å svekke 
yenen. I Brasil og Thailand har man begynt 
med selektiv vekslingskontroll på innføring 
av kapital. Et stort flertall i den amerikan-
ske kongressen gikk i slutten av september 
inn for en lov som innfører tollavgifter på 
varer fra land som bevisst undervurderer 
valutaen sin (med direkte henvisning til 
Kina). Den amerikanske sentralbanken har 
sprøytet kapital inn i den amerikanske øko-
nomien for å senke dollarkursen. Varsel-

klokkene har ringt. Alle de ulike aktørene 
nærer lønnlige håp om å opprettholde en 
svak valuta for å stimulere til ny økonomisk 
vekst. Men dette er et spill ingen kan vinne. 
Hvis én av deltakerne devaluerer, fører det 
til en oppskriving hos de andre. Har det 
dermed brutt ut «valutakrig»?

fortsetter på side 4

Et funktionelt postmoderne 
modstykke til fascismen

Valutakrigen
– myter og realiteter

➜

«Under fem prosent 
av de daglige trans-

aksjonene er relatert 
til handelsvirksomhet, 
de resterende nittifem 
prosentene av kapital-
bevegelsene stammer 
fra spekulasjon.

MåNEDENS ESSAy 
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En uventet allianse. Israel  
og India har funnet tonen  
på militærområdet. side 27–29

Dubai satser alt på at  
Emirates skal redde emiratet  

fra total kollaps. side 16–17

Kommunismen er USAs største 
trussel, hevder Glenn Beck og  
Tea Party-bevegelsen. side 7–9

CYBER WORLD GAMES
Le Monde diplomatique 
fulgte det danske landslaget 
til VM i dataspill. Men er det 
en idrett?  side 31–32

SJELDNE JORDARTER 
Kina har fått tilnærmet 
monopol på metaller som 
brukes i nesten alt høy-
teknologisk og militært 
utstyr. side 36

VARGAS LLOSA  
Glitrende forfatter, elendig 
politiker. side 42

Permanent økonomisk 
unntakstilstand

En krigsplanleggers varmedøds-
drømmer og abstrakte papirmord 
på geriljagrupper i Irak har lite til 
felles med et falskt selvmord og et 
dusjmord der morderen er forkledd 
som en skrekkutgave av moren. I 
sin siste roman, Omegapunktet, 
skaper Don DeLillo en slående 
mangel på sammenheng mellom 
den nykonservative zen-fascisten 
og spekulative begrepsekstre-
misten Richard Elster og Hitch-
cocks Psycho. fortsetter på side 36

Foto: Menahem Kahana, AFP/Scanpix

Finanskrisen, statsgjeldskrisen og nå de gigantiske kuttene i velferdsstatene over hele Europa viser at 
vi er i ferd med å gå inn i en ny epoke. Velferdsstaten står for fall. Keynesianismen er forlatt. I Madrid, 
Athen, Bucuresti og Paris vitner folkets sinne om et grunnleggende ønske om endringer. Men den 
europeiske venstresiden mangler både vilje og en politisk strategi til å følge opp og skape reelle endringer. 
Er en framtid med permanent økonomisk unntakstilstand den eneste mulige?

SlAvoj ŽiŽeK
Filosof, Ljubljana. Siste bok: Living in the End Times, 
Verso, London, 2010.

Demonstrasjonene som har funnet 
sted Europa i år mot kutt i offentlige bud-
sjetter – i Hellas, Frankrike, Irland, Italia 
og Spania – har gitt opphav til to ulike 
fortellinger om krisen. Den første, som er 
skapt av makten og mediene, avpolitiserer 
krisen. Budsjettinnstramningene regjerin-

gene har besluttet, iscenesettes ikke som 
politiske valg, men tekniske svar på øko-
nomiske nødvendigheter. Moralen er: Om 
vi vil at økonomien skal stabilisere seg, må 
vi stramme inn beltet. Den andre historien, 
fortellingen til de streikende og demon-
strantene, postulerer at sparetiltakene ikke 
er annet enn et redskap i hendene på kapi-
talen for å bygge ned de siste restene av vel-
ferdsstaten. I det ene tilfellet framstår Det 
internasjonale pengefondet (IMF) som en 
nøytral agent som bare ønsker å sørge for 

orden og disiplin, i det andre tilfellet spiller 
IMF nok en gang rollen som håndlanger 
for den globale finansen.

Selv om begge perspektivene innehol-
der elementer av sannhet, tar de begge 
grunnleggende feil. De europeiske leder-
nes forsvarsstrategi ignorerer åpenbart at 
de enorme budsjettunderskuddene hoved-
sakelig skyldes de mange milliardene som 
gikk med til å redde bankene, og at lånet 
som ble gitt til Athen først og fremst 

fortsetter på side 10
➜

Don DeLillos  
ekstreme fiksjon
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Det brasilianske gruvesel-
skapet Vale møter globalisert 
motstand.  side 10–11

TEMA: Hva vil vi med skolen? Er 
utdanningens eneste formål å levere 
billig arbeidskraft. side 23–27

Sør-Koreas demokrati svekkes  
av president Lees autoritære  
tilbøyeligheter.  side 12–13

Del2

FILM
Festivalen i Venezia 
forfaller kunstnerisk, men 
enkelte overraskelser byr den 
fortsatt på. side 29–32

ETT LAND,ÉN 
FORFATTER 
Andrzej Stasiuk avslører 
hvorfor det dypt hedenske 
Polen misoppfattes som 
et land fullt av katolske 
galninger. side 36

SLAVOJ ŽIŽEK  
Om det kinesiske 
kommunistpartiets merk-
verdige «ikke-eksisterende» 
maktstrukturer. side 30

to drømmer En stat,  

n  Ledende israelske politikere går inn for  
en felles stat for palestinere og israelere

n   Erkjenner at tostatsløsning er umulig

PALESTINA: Forhandlingene mellom palestinerne og israelerne som ble innledet 2. september, utfordres 
ikke bare av bosettingspolitikken, men også av radikalt forskjellige syn på de to delene av Jerusalem, på 
flyktningene, grensene og vannressursene. Blindsporet forener nå ortodokse jøder, amerikanske eksperter 
og palestinske intellektuelle i en løsning med én stat fra Middelhavet til Jordan.

ALAIN GRESH
Redaksjonsmedlem, Le Monde diplomatique. 

«Den minste faren, det minste ondet er 
én stat med like rettigheter for alle bor-
gere,» sier presidenten for parlamentet. 
En viktig politisk skikkelse, en tidligere 
minister legger til at de ikke lenger har noe 
annet valg enn å proklamere én stat for hele 
det historiske Palestina, fra Middelhavet til 

Jordan. En ung, sterkt religiøs parlamenta-
riker forsvarer også dette resonnementet. 
Snakker vi om tre palestinere? Tre med-
lemmer av islamistbevegelsen Hamas? Tre 
europeiske antisemitter? Nei, erkjennelsen 
er formulert av tre framtredende politikere 
på den israelske høyresiden. 

Den første, Reuven Rivlin, tilbakeviser 
ideen om at araberne utgjør en demografisk 
trussel og mener at denne «leder til snakk 
om overføring, eller at de må drepes». «Jeg 

blir kvalm av slikt snakk,» fortsetter Rivlin. 
«Jeg besøker skoler, og når de holder prø-
vevalg, får Lieberman [utenriksminister, 
leder for det ytterliggående høyrepartiet 
Yisrael Beiteinu] førti prosent av stemme-
ne. Jeg hører ungene si at araberne må 
drepes. Den typen holdninger skyldes de 
nedlatende sosialistene som sa ’Vi holder 
oss her og de holder seg der’. Jeg har aldri 
forstått det. Når Jabotinsky1 sa ’Zion 

fortsetter på side 4-5

Kilde til strid,  
nøkkel for fred
AFGHANISTAN: Som 
ved presidentvalget i fjor, ble 
parlamentsvalget i år merket av lav 
valgdeltakelse og omfattende juks. 
Økt antall attentater viser at Natos 
strategi har vært mislykket. Tyngden 
til pashtunerne på begge sider av 
mellom Pakistan og Afghanistan har 
blitt ignorert. fortsetter på side 6–7

➜

Foto: Menahem Kahana, AFP/Scanpix

Del 2

bok:

Amerikansk hypervirkelighet  33 DokumentAr: 

tre avslørende filmer  32 ett lAnD, én forfAtter:

James kelman  38

Film, medier & politisk filosofi

kunstneres etos
Alexander Carnera om debatten om  

kunstnerstøtten som raser i Danmark.
 se side 36-37

➜

Film. Etter den beherskede The Wrestler leverer Darren Aronofsky 

noe som ligner en katalog over egne fortrinn og svakheter som 

regissør. Det ser ut som han forholder seg til Kunstfilm som Village 

People til indianere og politimenn. Likevel er Black Swan en tour de 

force av visuelle finter og fortellerteknikk.

 fjær&
Vinger

Aronofskys briljante idémiks og svake visjoner

30   le Monde diplomatique – februar 2011

Filmisk set
Der er ingen tvivl om, at den digitale 

kultur og den digitale teknologi for-
andrer filmmediet i betydelig grad. Også 
i en større grad end vi hidtil har fattet. 
Rent teknisk gælder det eksempelvis 
det digitale filmkameras betydning for 
det visuelle udtryk og den æstetik, der 
muliggøres ved brug af digitale kameraer 
blandt andet i form af mulighederne for 
at skyde i enorm svag belysning. Vi har 
også set de første eksempler på, hvad det 
digitale fremvisningspotentiale betyder 
for biograffilmen. 

Mest signifikant er dog internettets 
transformation af filmen. Her er ikke 
blot tale om en udvidelse af eksisterende 
muligheder eller en videreudvikling af 
et æstetisk formsprog. Når det gælder 
film på nettet, vil jeg mene, der kan være 
tale om et helt nyt filmsprog og en hel 
ny måde at forstå hvad film er. Kig blot 
på Perry Bards interessante projekt The 
Man with a Movie Camera: The Global 
Remake, der blev igangsat tilbage i 2006, 
og som stadig er under forandring på 
websitet http://dziga.perrybard.net
NeTop deN eviGe foRaNdRiNG er 

et spændende træk ved Bards projekt. 
Udgangspunktet er at genskabe dziga 
vertovs dokumentarklassiker Manden 
med Kameraet fra 1929. Perry Bard har 
struktureret Vertovs film i en række sce-
ner og sekvenser, og derpå er det op til 
alle med lyst at producere og laste op 
sekvenser, der på en eller anden måde 
genskaber Vertovs værk. Det deltagende 
element og den åbenhed, hvormed pro-
jektet er konstrueret er interessant på 
mange niveauer. Det giver anledning til at 
redefinere kunstnerrollen og til at tænke 
over netværkets betydning i kunstpro-
jekter.

Samtidig viser det deltagende ele-
ment sig tydeligt på indholdssiden i 
form af en dybt fragmentarisk film, hvor 
nogle deltagere vælger at genskabe 
scener nøgternt og præcist, mens andre 
fortolker Vertovs scener metaforisk, 
tidsligt eller bruger dem som springbræt 
til en social kommentar, som får sin 
styrke, når den bliver sat i kontrast med 
Vertovs originale scene, som vises sam-
tidig med den «genindspillede» scene i 
en split screen. Det fragmentariske og 
kalejdoskopiske udtryk mimer i sig selv 
Vertovs film, som var en række glimt af 
sovjetliv anno 1929. 

deT fRaGMeNTaRiske og ikke plot-
baserede kan ligeledes ses som en ny 
måde at tænke og fortælle film på. Det 
lægger i tråd med teoretikeren Lev 
Manovichs begreb database cinema, som 
netop er en tilgang til film, der ønsker 
at nedbryde den traditionelle narrative 
struktur og erstatte den med en databa-
sestruktur kendetegnet ved at opremse 
data uden at ordne disse i en fortæller-
mæssig logik. 

iføLGe MaNoviCh vil en database 
cinema i højere grad matche vores digi-
tale kultur, hvor informationer spredes i 
netværk, og hvor viden synes uendelig i 
form af billeder, tekster og andre typer 
data, der florerer i et stort virvar. Om 
Manovich har ret i, at denne type film vil 
vinde frem, er for tidligt at vurdere, men 
sikkert er det, at filmmediet i den grad er 
under transformation i den digitale kultur, 
og at vi kun har set spidsen af isbjerget 
med hensyn til de konsekvenser, transfor-
mationen rummer.  

Steffen Moestrup. © norske LMD

sTeffeN MoesTRUp
Filmkritiker, norske Le Monde diplomatique.

17-åRiGe Ree har overtaget såvel farens 
som morens rolle i familien Dolly. Hun 
hugger brænde, forbereder morgenmaden 
af de få rester hun kan finde, terper lektier 
med sine små søskende og lærer dem at 
bruge en riffel, klipper sin mors hår, vogter 
det faldefærdige hus for ubudne gæster 
og – kort inden i filmen – igangsætter en 
skæbnesvanger søgen efter sin far. 

Vi befinder os i et af Amerikas rand-
områder. Et af dem, der er mange af, men 
som man sjældent hører om i amerikanske 
film, hvor New York og Los Angeles er de 
steder, der typisk portrætteres. Et mang-
foldigt Amerika er et mærkværdigt overset 
fænomen på film. 

Familien bor i Ozark i det sydlige Mis-
souri, et fattigt område befolket af white 
trash-eksistenser, der er i familie med hin-
anden på kryds og tværs. Et sted præget 
af selvtægt, hvor maden findes på jagt, 
og hvor metamfetaminproduktion er en 
udbredt udvej for at klare dagen og vejen. 
Et sted, hvor man byder på joints og junk, 
ligeså ofte som vi andre byder på en kop 
kaffe. 

Fattigdommen er udtalt men stoltheden 
intakt hos familien Dolly. Da naboerne er 
ved at flå et dyr, og Rees lillesøster foreslår, 
at de kan bede naboerne give lidt af kødet 
til dem, siger Ree med en bestemt tone: 
«Never ask for what ought to be offered.»

Den imponerenDe styrke ved Debra 
Graniks filmatisering af Daniel Woodrells 
roman Winter’s Bone er en yderst dra-
gende, ærlig og indlevende miljøskildring. 
Mange white trash-skildringer på film 
har det med at forfaldne til det komiske 
og distancerede som i Frygtelig Lykkelig 
(2008) og Fargo (1996) eller det senti-
mentale som i That Evening Sun (2009). 
Winter’s Bone formår at fralægge sig både 

det kitschede og det sentimentale. I steder 
fremstår filmen som en monumental for-
tælling om familiebånd, ansvar og moral.

Alt for mange af de anmeldelser af 
Winter’s Bone, jeg har læst, røber alt for 
meget af handlingen. Dette er i den grad 
en film, der kan ødelægges, hvis man ken-
der for meget til filmens plot. Mit referat 
vil derfor blot være en skitse, som forhå-
bentlig ikke vil ødelægge oplevelsen for 
læseren.

Rees far Jessup er forsvundet. Og det 
er ikke første gang. Hun ved, at han ofte 

bevæger sig på kanten af loven og ikke 
kan lade være med at fremstille metamfe-
tamin. Nu vil politiet have ham til at stille 
for retten, ellers tager de huset fra fami-
lien. Skal de fortsat have et hjem, må Ree 
altså indlede en søgen efter faren. Moren 
er ingen hjælp til. Hun er på depressiv vis 
for længst kravlet helt ind i sig selv og har 
ikke i sinde at komme ud. Der er heller 
ikke meget hjælp at hente fra de folk, Ree 
opsøger på sin vej, det være sig Teardrop, 
den bryske bror til Jessup, «veninden» 
der lider under et fatalt ægteskab eller 
den frygtindgydende Thump Milton, der 
om nogen kan siges at være boss her på 
egnen. Ingen siger reelt noget, for alle 
har noget på hinanden. Indavlen trives 
i Ozark og forstærker hemmeligheds-
kræmmeriet. 

et referat gør på ingen måde filmen ære. 
Winter’s Bone lever på en række vellyk-
kede elementer, der fungerer i symbiosen. 
Dokumentariske studier af en kvægauk-
tion og et musikalsk møde, der for en stund 

bryder den knugende tone. Scener, hvor 
ingen fysisk handling manifesteres, men 
hvor al anspændtheden ligger i det usagte 
og ugjorte. Landskabsbilleder som er alt 
andet end pynt, men i stedet fortæller 
væsentligt om den fortættede stemning. 
Den omfattende brug af lokale musikere 
som Marideth Sisco og Billy Ward bidra-
ger desuden betydeligt til filmens særegne 
lydside og er på ingen måde – som enkelte 
anmeldere har antydet – et overflødigt, 
folkloristisk præg.

Debra Granik (født 1963) er sandsynlig-
vis et navn, der siger 
de færreste noget. Før 
Winter’s Bone har hun 
lavet en række kort-
film – blandt andet 
den Sundance-beløn-
nede «Snake Feed» 
(1998) – samt spil-
lefilmen Down to the 

Bone (2004). Også sistnevnte er en intens 
miljøskildring, der tematiserer afhængig-
heden af narkotika ved at portrættere en 
arbejderklasse-mor, der ved siden af sit 
heroin-misbrug skal passe sine to børn. 
Den er desuden kendetegnet af en rå æste-
tik, fortrinvist håndholdt kameraarbejde 
med billeder optaget på digital video. 

I Winter’s Bone forfiner Granik sit fil-
miske udtryk uden på nogen måde at gøre 
det lækkert eller over-produceret, og så 
finder hun uvurderlig støtte i en række 
ekspressive og yderst troværdige præsta-
tioner fra John Hawkes (kendt fra blandt 
andet tv-serien Deadwood), Dale Dickey og 
ikke mindst 20-årige Jennifer Lawrence i 
titelrollen. Trods et stedvist lidt for kønt 
ydre, formår Lawrence at kropsliggøre 
en balance mellem skrøbelig teenager og 
udholdende house keeper. 

Ree er modig indtil marven. Og den 
film, der fortæller hendes skæbne, går lige 
så dybt. 

© norske LMD
Debra Grani, Winter’s Bone. På kino fra 28. januar.

Film. Winter’s Bone er en dragende spændingsfilm, et velspillet familieportræt 
og ikke mindst den mest indlevende skildring af det fattige, hvide USA, på lang tid.

Helt ind i marven
Ree (Jennifer lawrence har overtaget såvel farens som morens rolle i «white trash»-familien dolly i debra Graniks Winter’s Bone. 
Foto: Arthaus.

«Ree er modig indtil marven. 
Og den film, der fortæller 

hendes skæbne, går lige så dybt. 

«Begreb 
database cinema 

ønsker at nedbryde 
den traditionelle 
narrative struktur.
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Pierre rimberT
Redaksjonsmedlem, franske Le Monde diplomatique.

Overfylte gater, offensive slagord, 
løftede knyttnever. Protestene mot pen-
sjonsreformene i Frankrike i høst skal ha 
mobilisert flere demonstranter enn under 
de forrige store demonstrasjonene mot vel-
ferdskutt i november-desember 1995. Og 
denne gangen ble ikke protestbevegelsen 
forstyrret av en splittelse blant de intellek-
tuelle – mellom de som støttet makten og 
de som støttet demonstrantene. 

En overfylt hall på togstasjonen Gare 
de Lyon. Bannere. Ansikter vendt mot en 
taler som ikke snakker høyt nok. Sosio-
logen Pierre Bourdieu henvender seg til 
jernbanearbeiderne. «Jeg er her for å vise 
vår støtte til alle de som i tre uker har 
slåss mot ødeleggelsen av en sivilisasjon 
forbundet med eksistensen av de offentlige 
tjenestene.» En internasjonalt anerkjent 
intellektuell side om side med arbeidere? 
Slike scener er blitt uvanlige etter 1970-tal-
let. Tirsdag 12. desember 1995 marsjerte to 
millioner demonstranter mot «reformen» 
av det franske trygde- og pensjonssystemet 
som daværende statsminister Alain Juppé 
gikk inn for. Streiken skapte en atmosfære 
av uventet forsoning. Lønnsmottakerne var 
tilbake igjen, de som filosofene, journaliste-
ne og politikerne trodde hadde strøket med 
under industriomleggingen på 1980-tallet. 
Og her var de samfunnskritiske forskerne, 
fast bestemt på å utkjempe idékampen på 
det økonomiske så vel som det sosiale feltet.

To opprop med vidt forskjellige tone-
leier avslørte dengang en splittelse blant de 
franske intellektuelle. Det første, «For en 
grunnleggende reform av trygdesystemet», 
hyllet Juppé for å «gå i retning av sosi-
al rettferdighet». Undertegnerne kom fra 
kretsene rundt tidsskriftet Esprit, den libe-
rale tenketanken Fondation Saint-Simon, 
fagforbundet CFDT, og generelt markeds-
vennlige venstrefolk. «Opprop fra intel-
lektuelle til støtte for de streikende» samlet 
på sin side forskere, akademikere, aktivister 
fra fagforeninger og sivilsamfunn – grup-
per som inntil da ikke hadde hatt bånd til 
hverandre, men som sammen dannet en 
mangslungen blokk. 

Hvordan er forholdet mellom produsen-
tene av samfunnskritiske ideer, deres insti-
tusjoner og den sosiale bevegelsen femten 
år etter Bourdieus tale til jernbanearbei-
derne? I bokhandlernes hyller, på folkemø-
ter og samfunnsvitenskapelige seminarer, 
virker det som om to motsatte bevegelser 
lever side om side. På den ene siden blir den 
samfunnskritiske tenkningen stadig skar-
pere og mer utbredt, på den andre er den 
blitt mer spesialisert og tilpasset normene 
på universitetene. 

MObiliseringen i 1995 ga et nytt liv til uav-
hengig forlagsvirksomhet i Frankrike, med 
nye forlag som Raisons d’Agir (1996), Agone 

(1997), La Fabrique, Exils (1998), Max Milo 
(2000), Amsterdam (2003), Les Prairies 
ordinaires (2005) og Lignes (2007). Over 
tretti forlag1 jobber nå for å spre samfunns-
kritiske bøker.

Utover forskjellene og uenighetene har 
forlagskatalogene ett fellestrekk, nemlig en 
stor vekt på oversettelser. Uten den iher-
dige innsatsen til de ofte pengelense redak-
sjonene ville bøker som tidligere ble forak-
tet av forlagsindustrien forblitt utilgjenge-
lige på fransk. For eksempel får bøkene 
til Howard Zinn og Noam Chomsky i dag 
stor distribusjon. Dette gjelder også for de 
kulturelle, historiske og sosiologiske analy-
sene til det britiske «new left» på 1960- og 
1970-tallet (Stuart Hall, Raymond Williams, 
Perry Anderson), de nymarxistiske verkene 
til Giovanni Arrighi og David Harvey, og 
studier av kjønn, seksualitet og identitet. 
For ikke å glemme nå velkjente tenkere som 
Judith Butler, Michael Hardt, Toni Negri, 
Slavoj Žižek. 

Samtidig har et halvt dusin samfunns-
kritiske tidsskrift, til tider tilknyttet forlag,2 
introdusert og drøftet disse tekstene. Et 
fellestrekk for disse forfatterne og deres 
kommentatorer er at så å si alle er tilknyttet 
høyere utdanning og forskning. 

Som den britiske historikeren Perry 
Anderson bemerker, var «marxismens 
krise» i all hovedsak et søreuropeisk feno-
men: «I Storbritannia og USA, i Vest-Tysk-
land og de skandinaviske landene eksis-
terte det ikke store kommunistpartier som 
kunne skape de samme forhåpningene eller 
forventningene som i etterkrigstiden.»3 
Mens en rekke franske marxister forsvant 
på midten av 1970-tallet, la hovedsake-
lig britiske og amerikanske akademikere, 
særlig i kretsen rundt New Left Review, 
grunnlaget for en fornying av marxismen, 
men denne gang innenfor det akademiske 
elfenbenstårnet. Og det var ikke alltid lett å 
få oversatt verkene deres.

I 1997 forklarte Pierre Nora, redaktør 
hos storforlaget Gallimard, at han ikke ville 
gi ut den britiske historikeren Eric Hobs-
bawms Ekstremismens tidsalder4 fordi for-
fatteren fortsatt hadde en «tilknytning til 
revolusjonen». «I Frankrike og på dette 
tidspunktet passer det dårlig. Sånn er det 
bare, det er lite man kan gjøre med det,» 
mente Nora.5 

Men med kapitalismens krampe-

Fransk samfunnskritisk tenkning innesperret i akademia

Hvor ble det av kritikken?

➜

Politisk filosofi: Det rådende økonomiske systemets herjinger skaper 
både stadig større protester i folket og flere lærde analyser. Men ingen 
helhetlig teori forbinder lenger disse to elementene i et større politisk 

prosjekt. De samfunnskritiske intellektuelle som Frankrike en gang 
var så kjent for, har imidlertid ikke forsvunnet. De er fanget innenfor 

universitetenes strenge institusjonelle grenser.

«Kritikk av mediene, 
finanssektoren 

og den vestlige verdens 
hegemoni – er nå 
blitt en ettertraktet 
kommersiell sjanger.
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 skyter tilbake
med

kamera

slik at de nå

å vinne tilbake landet. Etter at den israelske menneskerettighetsorganisasjonen

Hver fredag demonstrerer de palestinske ungdommene

 i landsbyen Ni’lin på Vestbredden, som mistet 

Demonstrasjonene er imidlertid ikke palestinernes eneste våpen i kampen for

B’Tselem startet å dele ut kameraer for tre år siden har ungdommene

begynt å dokumentere hverdagslivet i de okkuperte territoriene

 over 3000 mål da den israelske muren ble bygd.

og den israelske hærens overgrep, 
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 truLS LIE
Regissør og filmkritiker.

Det er umulig dette her. Man kan rett og 
slett ikke bare skrive en festivalrapport fra 
Venezia. Nærmere 200 filmer, det går bare 
ikke an å få med seg alle på en drøy uke. 
Og de filmene jeg valgte har etterlatt seg et 
hav av bilder som det nærmest er umulig 
å formidle strukturert eller objektivt. Men 
i det minste gir to regissører et tydelig 
sterkere inntrykk, nemlig Isaac Julien og 
Vincent Gallo. 

Festivalsjef Marco Müller skriver i 
festivalprogrammet at de denne gangen 
har «gjenoppfunnet og fornyet» festiva-
len. Han påstår at de i utgangspunktet var 
fordomsfrie, valgte uten forhåndskriterier, 
og lot det enestående ved den enkelte film 
gjelde. Nåja, han om det. Festivalen har 
forfalt, vil jeg hevde etter å ha vært her de 
siste fire årene. Selv om jeg ikke ser mer 

enn en brøkdel av filmene. Tre eksempler 
illustrerer dette. 

Storfilmen Miral fra den offisielle kon-
kurransen er en skuffelse. Stjerneregissør 
Julian Schnabel har laget et historisk fik-
sjonsdrama fra palestinernes Midtøsten. 
Filmen handler om den idealistiske Hind 
Husseini som drev jentebarnehjemmet 
Dar Al-Tifel i Jerusalem i 1948. Filmen 
følger etter hvert palestinernes opprør 
mot israelsk undertrykkelse i den andre 
intifadaen, men den fokuserer også på det 
personlige dramaet i forholdet mellom 
jentungen Miral og hennes far. Moren dør, 
Miral havner som sjuåring på Dar Al-Tifel, 
men tilbringer helgene sammen med faren. 
Hun blir politisk engasjert, forelsker seg 
i en palestinsk aktivist, og plasserer som 

17-åring en bombe i en kino full av israelske 
offiserer. Døden er som kjent Midtøstens 
politiske språk. Og døden er også stadig på 
besøk når alle Miral elsker dør, en etter en. 

Men hvorfor må arabiske Miral og 
hennes far hele tiden snakke sammen på 
gebrokkent engelsk? På filmens overfylte 
pressekonferanse forklarer regissør Schna-
bel selvsikkert at det er stor forskjell på 
kunst og underholdning (han forsto for 
eksempel ikke hvordan New York Times 
kunne ha en seksjon kalt «Art & Leisure»). 
Jeg får mikrofonen og spør ham om hvor-
for han valgte engelsk dialog mellom 
arabere, vi vet jo alle hvor komisk engelsk-
språklige tyskere er i krigsfilmer fra andre 
verdenskrig? Så skjer det: Produsenten 
hans nærmest roper til meg om jeg over-
hodet kan huske at Mozart og Gandhi 

DødensVenezia
Filmfestivalen i Venezia er muligens kunstnerisk døende, men viser glimt av storhet i de smale filmene

➜

Essayfilmen viser seg standhaftig 
overfor filmindustrien. Under film-
festivalen i Venezia overrasket 
Vincent Gallo og Isaac Julien posi-
tivt, mens Sofia Coppola var en 
skuffelse. Som et gjennomgangs-
tema i filmkunsten, hadde også 
en rekke filmer i Venezia dødens 
mange former som motiv.

Vincent Gallo ble buet ut for Promises Written in Water, tildelt prisen for beste skuespiller for sin innsats som jaget afghaner i Essential Killing (bildet).

IbrahIm Warde
Økonom. Fletcher School of Law and  
Diplomacy (Massachusetts).

Samme dagen som finansreformen – i form 
av loven kalt «Dodd-Frank» (etter demokra-
tene Christopher Dodd og Barney Frank) 
– ble vedtatt av Senatet, dukket det opp en 

annen sak som nærmest ble oversett: avta-
len mellom det føderale «børspolitiet» SEC 
(Securities and Exchange Commission) og 
Goldman Sachs. Mot en bot på 550 mil-
lioner dollar unnslapp investeringsbanken 
et søksmål for svindel med finansproduktet 
«Abacus», der banken gamblet på nedgang 
i boliglånsmarkedet samtidig som den opp-
fordret kundene sine til å investere i det 
samme markedet. SEC som i lang tid har 
blitt kritisert for å være for passiv, kunne 
skryte av å ha utrettet noe. Goldman Sachs 
viste på sin side nok en gang sin politiske 
dyktighet: Banken erkjente enkelte «feil» i 
markedsføringen av produktet, uten at det 
rammet ledelsen. Dermed kan forretnings-
banken legge saken bak seg. Boten er tilsyne-
latende stor, men utgjør faktisk bare to ukers 
fortjeneste, eller tre prosent av bonusene 
som banken utbetalte i 2009.

Denne evnen til å spille med makten – 
eller spille den ut – bør ikke komme som 
noen overraskelse. Siden begynnelsen av 
1990-tallet har en politisk karriere på høy-
este nivå vært kronen på verket for bankens 
sjefer (se egen sak). Denne politiske innav-
len forklarer hvorfor banken er involvert i 
alle de store finansmanøvrene: Den spilte 
en sentral og tvetydig rolle i subprime-
krisen og redningspakkene for bankene; 
den hjalp Hellas pynte på regnskapene, 
noe som satte fart i eurokrisen; den skal 
også ha skapt en kunstig høy oljepris gjen-
nom råvarespekulasjon. På den andre siden 
har investeringsbanken også klart å levere 
overskudd i gode som dårlige år, også etter 
diverse bobler som den har bidratt til. Fro-
dige inntekter i fete år overrasker ikke. 
Men etter at kortstokkhuset falt og den 
påfølgende opprenskningen, har de magre 

årene endt med å sjokkere folket, som har 
spurt seg selv om vanskene til (de svært 
mange) ofrene for boblesprekkene gleder 
Goldman Sachs?

SelSkapet ble grunnlagt i 1869 av den 
jødisk-bayerske innvandreren Marcus 
Goldman, som etter hvert fikk med seg sin 
svigersønn Samuel Sachs. Selskapet spesia-
liserte seg på kjøp og salg av «handelspapi-
rer» (kortsiktige lån utstedt av bedrifter), 
og holdt i lang tid avstand til den hovedsa-
kelig hvite anglosaksiske finansverdenen. 
Selskapet ble hardt rammet av krakket i 
1929 og fikk ikke et ordentlig oppsving 
før etter andre verdenskrig. I 1956 spilte 
investeringsbanken en avgjørende rolle da 
bilprodusenten Ford gikk på børs. Litt etter 
litt ble Goldman Sachs beryktet for sin 
profesjonalisme og for arbeidskapasi-

Tema Makt i USA

Side 18 og 19 
Hvem betaler «ekspertene»?

Side 20
Juristene: Det amerikanske  
aristokratiet
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15. juli vedtok det amerikanske senatet «den mest omfattende reformen 
av finanssystemet i USA siden 1930-tallet». Selv om loven er blitt relativt 
beskjeden, er den utvilsomt en politisk suksess for Obama, som har 
visst å bruke krisen, svekkelsen av banklobbyen og ikke minst de mange 
skandaleavsløringene av Goldman Sachs.

USA framstiller seg som demokratiets fremste forsvarer utenfor 
landegrensene. Innad i føderasjonen er det imidlertid betimelig 
å spørre om finanssektoren (se artikkel under), medielobby-
komplekset (se side 18–19) eller juristene (se side 20)  
underminerer folkestyret. 

Finansreformen skremmer ikke Wall Street

Presidenter  
kommer og går,  
Goldman  
Sachs består

tema makt i USa

➜

Den globale krisen begynte med 
press på lønningene, forgjeldede husholdninger 
og enorme overskudd som ikke ble investert. 
Så forverret det seg for to år siden. Den verste 
økonomiske krisen siden 1929 var et faktum. 
Planetens ledere ga da store løfter om å temme 
finansmarkedene. 24 måneder senere er vi rykket 
tilbake til start, igjen. Lønningene presses ned, 
husholdningene (og offentlig sektor) setter seg i 
stadig større gjeld. En regissør eller forfatter ville 
blitt slaktet for en slik historie. «Karikatur!» Resten 
av historien skrives imidlertid her og nå. 

De europeiske regjeringene mente det var 
avgjørende å redusere budsjettunderskuddene for 
å berolige «markedene». Omfattende sparingstiltak 
har blitt satt i verk – tiltak som står i fare for å 
forverre krisen (se artiklene til Laurent Cordonnier og 
Till van Treeck). 

Mens herskerklassen bare «krever menneskelige 
ofre for å dempe sinnet til usynlige guder», som 
økonomen Paul Krugman sa nylig (International 
Herald Tribune, 21–22. august 2010), finnes det en 
rekke prosjekter for å omorganisere våre samfunn 
rundt det beste de har frambragt (se artikkelen til 
Bernard Friot). Men politiske ideer kan bare endre 
verden, hvis de bæres fram av sosiale krefter. I Øst 
og i Sør krever arbeidere sin del av den økonomiske 
veksten, som i Kina der streikene har blitt 
mangedoblet (se artikkelen til Isabelle Thireau). Vil 
del 2 av krisen utspille seg på det sosiale området?

Kris
en

del 2

TemaInnstramminger løser 
ikke en økonomisk krise som 
bunner i større problemer.
Laurent Cordonnier, side 12–13

Tyskland hylles for sin 
økonomiske modell, som 
svekker resten av EU.  
Till van Treeck, side 14–15

Arbeiderne i Kina kjemper 
for bedre levekår med uante 
midler.
Isabelle Thireau, side 16–17

Grekere demonstrerer mot kutt i 
 offentlige utgifter 5. mai 2010  

Foto: Nikolas Giakoumidis, AP Photo/Scanpix

Del 2

FILM:

Mannstrening Side 34–35

LItteratur: 

Don DeLillo og Psycho Side 38

FILoSoFI:

Kjetteren Spinoza Side 43–45

Film, medier & politisk filosofi

Mario Vargas Llosa  
en briljant forfatter, men elendig idelog.

 se side 42

SteFFen MoeStrup
Journalist, i Los Angeles for Le Monde diplomatique.

LOS ANGELES, USA. Med et slag kan jeg merke det i magen min. En rom-
sterende følelse. En følelse av spenning, av nærvær og engasjement. En 
følelse, jeg forbinder med min sønns første skoledag. Eller den følelsen, 
jeg har i kroppen, like før jeg skal reise meg opp og holde en tale i min 
beste venns bryllup. Eller følelsen av endelig å slå min tennismakker 
etter uker med smertefulle nederlag. Men i dette øyeblikk befinner jeg 
meg verken på min sønns skole, i bryllup eller på tennisbanen. Jeg står 
og ser på en mann som spiller dataspill.

World Cyber Games er dataspillernes svar på OL. Eller rettere sagt, 
World Cyber Games vil gjerne være det. Hvert år møtes profesjonelle 
og halvprofesjonelle dataspillere – såkalte gamere – fra det meste av 
verden, men særlig fra Asia og Vest-Europa, for å konkurrere om å være 
beste til å spille dataspill. Det olympiske islettet viser seg allerede under 
åpningsseremonien, som med all sin pomp, prakt og nasjonalistiske 
flaggdyrkelse minner om OL-seremoniene. 

Jeg reiser av sted fra et kaldt København sammen med det danske 
landslaget i dataspill. Det er første gang, jeg reiser som «embedded 
journalist», og jeg har da også mine tvil om oppgaven. Er jeg nå i lomma 
på landslagets sponsorer? Hva forventes det av meg? Burde jeg reist på 
vanlig, journalistisk vis? Omvendt gir situasjonen meg noen fordeler. 
Spesielt fordelen av å komme tett på spillerne betyr mye for meg. Jeg 
ønsker finne ut hva slags mennesker de er. Hvordan i all verden kan de 
leve av å spille dataspill? Er det en idrett? Og hvordan kommer kroppen 
inn i alt det her?

DEt førStE fySiSkE møtet med spillerne lever opp til fordommene 
mine. En flokk av bleke, tynne, yngre menn venter meg på flyplassen. 
Dataspill er noe man vokser fra, har jeg alltid tenkt. En fase, man skal 
gjennom som gutt og som tenåring. Mye av min ungdom gikk med til 
å spille dataspill. Titler som Civilization, Monkey Island, It Came from 
the Desert og Wings dukker opp i hukommelsen når jeg minnes den 
tapte tid. Og nettopp tid som føles tapt, forbinder jeg med dataspillene. 
Øyeblikk av lykke, kanskje, når man vant i ny og ne og kom igjennom et 
spill, men ellers mest repetitive og lettere kjedsommelige dager tilbrakt 
alene foran skjermen. Det var som om spillene kun var tidtrøyte, mens 
man ventet på at noe bedre skulle skje. Og dette bedre ble jentene, fes-
tene og det sosiale samvær som plutselig blomstret – for mitt vedkom-
mende – i slutten av tenårene. 

Alene, det kan man ikke påstå at spillerne på det danske landsla-
get er. Kanskje er dette det første bruddet med fordommene. De står 
sammen i en gruppe. De virker ikke innesluttede, tvert imot. De er 
snakkesalige og sosialt engasjerte. De gleder seg tydeligvis til turen. 
Og allerede på flyet brister enda en fordom. Kort etter ombordstigning 
finner flere av spillere fram datamaskinene og begynner straks å se på 
opptak av deres kommende motstanderes måter å spille på. Spillerne 
er dypt seriøse i forberedelsene til den forestående konkurransen. Som 
idrettsmenn som forbereder seg til en viktig kamp. De kaller seg heller 
ikke for dataspillere, men for e-idrettsutøvere.

Kropp så vel som  
hjerne World Cyber Games er dataspillernes 

svar på De olympiske leker, men er 
dataspill virkelig en idrettsgren? 

➜

«Spillets innhold betyr ikke så 
mye. Det er derimot den følelsen 

jeg har når konkurransen er i gang. 
Adrenalinet suser gjennom kroppen.»

thoMaS GLInSKI, DanSK DeLtaKer I Warcraft

I Santa Martha Acatitla kvinnefengsel i Mexico

Cathy Fourez
Førsteamanuensis, universitetet Lille 3. I 
Mexico for Le Monde diplomatique.

Santa Martha Acatitla Senter 
for sosial reintegrering av kvin-
ner ble innviet 29. mars 2004. 
Det ligger i et strøk med samme 
navn i nærheten av Delegación de 
Iztapalapa, den fattigste og volde-
ligste bydelen i den meksikanske 
hovedstaden. Institusjonen huser 
både varetektsfanger og sonings-
fanger, og har infrastruktur med 
en kapasitet på 1600 plasser. I dag 
er i underkant av 1900 kvinner 
fengslet her.

Fengselets åttekantede fest-
ningsverk er inspirert av filosofen 
Jeremy Benthams panoptikon-
konsept fra i 1791. Han så for seg 
en «gjennomsiktig» fengselsarki-
tektur der alle deler av fengse-
let kunne overvåkes kontinuerlig 
fra et sentralt tårn. Dette skulle 
maksimere fordelene og mini-
mere kostnadene. Santa Martha 
Acatitla består av spiralformede 
korridorer med sprinkelvegger. 
Fangene kan dermed observeres 
når som helst, uavbrutt. De kan 
aldri vite om de faktisk blir iakt-
tatt, men de skal være sikre på at 
de alltid vil kunne bli det. Dette 
spioneringssystemet utsetter hver 
innsatt for den andres blikk, uten 
at den som ser, selv blir sett. Slik 
skapes et disiplinært territorium, 
det Michel Foucault kaller «straf-
fens nedslagsfelt».1

Uansett hvor man går, støter 
man mot det identiskes karto-
grafi. Korridorene gir en illusjon 
av romslighet med de vertikale 
rillene langs betongskilleveg-
gene. Gjennom disse kan man 
skimte cellene, små basketballba-
ner og sirkelformede luftegårder. 
Korridorene som går i sikksakk 
med stadige kurver, bremser 
automatisk skritthastigheten, gjør 
svimmel, bedøver alle former for 
forflytning. En rigid ortopedisk 
mekanisme ensretter de innsat-
tes motorikk og tøyler urolige og 
impulsive temperamenter.

GjennoM diSSe arteriene smy-
ger de innestengte stemmene 
seg fram. Klangen i en fengsels-
stemme må være nøye avpasset 
for at lyden skal bære, få kraft. 
For selv ensomheten, som uav-
vendelig gjennomsyrer stedet, blir 

til i en pratsom, boblende, turbu-
lent stillhet. En kollektiv stemme, 
stadig skiftende og splittet opp i 
usynkroniserte volumforskjeller, 
sprer seg til hver krik og krok 
av bygningen. Det er musikken 
som strømmer ut av de to indre 
gårdsrommene og slår an takten 
når grupper av «amasoner» prø-
ver seg på cumbia eller hip hop. 
Det er tilropene, lattersalvene og 
protestene som flyr veggimellom 
under basketballkampene. Det 
er skingrende skrik som overdø-
ves av det påtvungne samværet 

og forblir uten tilsvar, men som 
utstøtes nettopp for å bli hørt av 
dem som bare har kraft igjen til én 
ting, nemlig å skrike. Det er ståk 
fra ungers2 viltre lek. Det er stol-
bein som skraper mot gulvflisene 
på verkstedene. Det er det øre-
døvende bulderet av stemmer fra 
innsatte som har trukket seg til-
bake til blindveiene ved trappene 
som fører til fengselet for menn, 
der de i takt og utakt utveksler 
nytt fra familien, kjærlighetser-
klæringer, fornærmelser, slibrige 
kommentarer, ertelystent prat og 
smuglervarer med en annen inne-
sperret outsider, med en mann 
langt borte, som fyller kroppene 
deres med nostalgi. Hele tiden 
gjaller lyden av menneskemeng-
der, av gjenstander som støter mot 
hverandre, uventede blandinger 
av muntre lyder, klagende lyder 
som i et avstengt rom som dette 
skaper en uendelig, uhåndgripelig 
auditiv åpenhet.

Til denne konstante summingen 
føyer det seg en blanding av for-
skjelligartede dufter. Selv om Santa 
Martha-fengselet har en aseptisk 
pust som dunster av klor, en metal-
lisk ange avbrutt av stanken fra 
tette toaletter og svettestrømmer 
som stamper i overgangspassasje-
ne; en masse, altså, som både egger 
og tynger sansene og fester seg 
til klærne. Man kan også kjenne 
en blandet, men først og fremst 
appetittvekkende duft, duften av 
små kulinariske herligheter tilbe-
redt med penger tjent i fengselet 

eller gitt av familiemedlemmer. I 
denne lukten av liv som er satt på 
vent, syder det av ristede tortillas, 
sterke supper, safrankrydret ris, 
peprede kjøttstykker dyppet i saus 
som minner om atmosfæren ved 
folkelige familiemiddager, duften 
av retter solgt på markedene og 
av nomadeselgere i de tentakel-
aktige gatene i Mexico bys gamle 
sentrum. Luktesansen pirres og får 
en til å glemme fengselskantinas 
fargeløse måltider, der hovedin-
grediensene er lønnsomhetskrav, 
stramme budsjetter og tidsnød.

En annen sans som forsøker 
å finne mening bak murene, er 
følesansen. Når kroppen befinner 
seg i en taktil ørken som snur opp 
ned på tilværelsen, fysisk og men-
talt, prøver mange av de innsatte 
å gjenvinne følesansen, spesielt 
den som er knyttet til seksuell 
berøring. Enkelte blikk ser ikke, 
de sonderer, sitrer, kjærtegner, 
avkler; de utforsker med samme 
bevegelighet som en finger og 
kaster seg vellystig over de men-
nene som innfinner seg under de 
få arrangementene som stykker 
opp fengselsuka. Noen kvinner, 
som ikke lenger har noe ektes-
kapelig samliv, innleder lesbiske 
forhold som i utgangspunktet kan 
være flyktige, men som i noen 
tilfeller utvikler seg til å bli sterke 
og varige. Det er også dem som 
bevisst eller ubevisst har holdt 
sin seksualitet tilbake, men som 
frigjør seg bak enkjønnede murer, 
«løslatt» fra et samfunn styrt av 
heteronormativitet.

de fleSte av diSSe kvinnene 
kommer fra hovedstaden eller 
estado de México, delstaten som 
omkranser hovedstaden. Halvpar-
ten har ikke mer utdanning enn 
barneskole, tjue prosent er anal-
fabeter og ytterst få har gjort fer-
dig la prépa (videregående skole) 
eller studert på universitetet.3 Det 
overveiende flertallet lever under 
fattigdomsgrensen. Ingen livsløp 
er like, men det er en monotoni i 
de fattiges. Skjebnene som befol-

Mexico: I fengselet Santa Martha Acatitla er nær 1900 kvinner underkastet 
fengselsuniversets harde disiplin. Et skriveverksted som ble arrangert bak disse 
murene i juli 2009, viste imidlertid at et slikt miljø – uten menn – gjør det lettere for 
enkelte av kvinnene å finne sin identitet, forstå sin egen historie og, på noen områder, 
oppnå en slags frigjøring.

Frigjøring  
i fengsel

«Stemmen til Isela er flenget opp av dype 
traumer som røper at hun er unnfanget i 

ruiner og har gått fra katastrofe til katastrofe. 

TemaDe tradisjonelle, de stuereine 
og de radikale - Europas tre 
ytre høyresider.
Dominique Vidal, side 20–21

Postfascismens to vidt  
forskjellige skjebner i Italia  
og Spania
Raffaele Laudani og Laurent Bonnelli, side 22–23

I mangel av innvandrere  
henvender det ytre høyre i 
Øst-Europa seg til historien.
Michael Minkenberg, side 24

På to år har partier på ytre høyre fløy fått over ti 
prosent av stemmene i valg flere steder i Europa 
– i Belgia (17,1 %), Bulgaria (12 %), Frankrike (10 
%), Ungarn (14,8 %) og Norge (22,9 %). 

I Italia har Alleanza Nazionale har klippet over 
navlestrengen for å integrere seg i den tradi-
sjonelle høyresiden, mens selvstendighetspar-
tiet Lega Nord styrer i Lombardia, Venezia og 
Piemonte (se artikkelen til Raffaele Laudani 
og Laurent Bonelli på side 22–23). I Sveits har 
SVP, ett år etter minaretforbudet, overbevist 
53 prosent av de sveitiske velgerne om at alle 
innvandrere som blir funnet skyldig i en «forbry-
telse» (deriblant «trygdemisbruk») skal utvises. 

Det ytre høyre er ikke lenger en homogen 
blokk. I Øst-Europa har høyreekstremismen rot 
i en lang og spesifikk historie (se artikkelen til 
Michael Minkenberg på side 24). I Vest-Europa 
holder de tradisjonelle nyfascistene seg i sine 
gettoer, mens antisystempartiene som forsøker 
å bli stuereine, så vel som nye partier slik som 
det nederlandske Partiet for frihet (se Rinke 
van den Brinks artikkel på side 23), har vind i 
seilene.

Kampsakene fornyes og partier kvitter seg med 
fortiden. Men med to fellestrekk består, nemlig 
islamofobi og en skruppelløs utnyttelse av 
Europas sosiale problemer.

Ytre høyre på frammarsj

«Ivan s., voldtektsmann – og snart sveitser?» 
Plakat fra det sveitsiske høyrepartiet SVP i 
forkant av folkeavstemingen om å utvise alle 
innvandrere som begår lovbrudd. Foto: Scanpix.
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Filmisk set
Engang var cinemateker filmkunstens 

fødegang. Film kom skrigende til 
verden og blev set, debatteret, tiet ihjel 
eller udråbt som mesterværker. Det 
var i cinemateker, cineaster mødtes for 
at dyrke den fælles, filmiske lidenskab. 
Tænk blot på navnkundige herrer som 
François Truffaut og Jean-Luc Godard. 
Hvad var de mon blevet til, hvis det ikke 
var for deres aftener i la Cinémathèque 
Française. Man skal ikke læse mange 
sider i Richard Brodys eksemplariske bog 
om Godard – Everything is Cinema – for 
at blive overbevist om cinematekets vig-
tighed for den unge, franske filmmand. 

Er det fortsat sådan? Hvor opleves film-
kunsten i vores digitale tidsalder? Er det 
fortsat i cinematekerne verden over – eller 
har Internettet også overtaget den rolle?

«Shaky Gonzalez 
kaster sig ud i en 

postapokalyptisk science 
fiction-film, hvori alle 
mænd (minus en) er 
udryddet og kvinderne 
bekæmper hinanden

I en nyligt udgiven rapport fra Det 
Danske Filminstitut (DFI) slåes det fast, 
at cinematekerne står overfor en lang 
række udfordringer, hvis de fortsat skal 
holdes i live. Filmkulturen er blevet en 
langt mere broget affære, og mange 
filminteresserede ser ligeså gerne film 
hjemme i sofaen eller på deres iPhone, 
end de gør i cinematekernes biografsale. 
Man kunne begræde denne udvikling til 
ikke at se filmene på filmens præmisser 
og ikke mødes i virkeligheden og debat-
tere filmene. Men billedet må være mere 
nuanceret end som så. Filmdebatten 
trives i stor stil på internett, hvor et hav 
af debatfora har lange diskussionstråde, 
hvor filmiske emner vendes og drejes. 
Rapporten fra DFI opfordrer blandt andet 
cinematekerne til at holde billetprisen 
nede, at forsøge at udvide publikums 
opfattelse af hvad en film er samt at lave 
særarrangementer, der kan tiltrække et 
publikum, der ellers ikke ser film.

Hvis man ikke orker turen til sit lokale 
cinematek, er der et væld af spændende 
DVD-nyheder at kaste sig over for tiden. 
Jeg vil især fremhæve genudgivelsen af 
Sergei Eisensteins klassiker Panserkryd-
seren Potemkin, der har fået tilsat et nyt 
musikakkompagnement, der understøt-
ter filmens oprindelige idé uden at fjerne 
fokus. Også Truffaut-boksen fra Atlantic 
bør nævnes. 

I den danske filmdebat har der længe 
hersket kritik over de få genretyper, der 
er repræsenteret i dansk mainstreamfilm. 
Det bliver oftest til socialt bevidste dra-
maer, thrillers og komedier. At dansk film 
kan mere end det, er DVD-udgivelsen 
Wasteland Tales klart udtryk for. Eksem-
pelvis kaster Shaky Gonzalez sig ud i en 
postapokalyptisk science fiction-film, hvori 
alle mænd (minus en) er udryddet og 
kvinderne bekæmper hinanden, som ellers 
kun mænd har for vane at gøre. Også Jonas 
Mouritsen og Jens Christensen udviser 
stort talent i deres poetiske og visuelle ori-
ginale Connected, hvori mennesker kun kan 
overleve, hvis de ånder sammen forbundet 
i en slags iltslange. Elegant kortfilmskunst. 

Endelig vil jeg også anbefale Nils 
Thorsens interviewbog med Lars von 
Trier – kaldet «Geniet» – hvori von Trier 
uddyber sin filmiske metoder og sine 
mange angstanfald. Bogen kan ikke sige 
sig fri for en lidt anmassende tone og lidt 
for mange personlige strøtanker fra Thor-
sen, men den er fortrinsvist en fin indsigt 
i den trierske psyke. 

Steffen Moestrup. © norske LMD

STEFFEn MoESTruP
Filmkritiker på Le Monde diplomatique.

Gr åbl å bølGer ruller over skær-
men. Ud af tågen dannes konturerne af 
et skib. Ombord sidder henfaldne mænd. 
Udmattede, tørstige, sultne, næsten døende. 
Ikke en vind rører sig. Skibet ligger stille. 
Døden venter.

Valhalla Rising er en elementær, næsten 
primitiv film. Få ord siges, og disse ofte af 
fatalistisk karakter. Narrativet er enkelt og 
næsten fraværende. Mest af alt er filmen en 
lang dags rejse mod nat. 

Filmen åbner i en vindblæst, grå ver-
den. En samling kristne mænd holder 
krigeren One Eye til fange og for deres 
morskabs skyld lader de ham dyste i næve-
kampe mod andre slaver. Kampene er ube-
skriveligt brutale. Knogles knuses, en hals 
sprættes over, en hovedskal smadres mod 
en sten. Da det lykkes One Eye at flygte, 
henretter han en af sine tidligere ejer-
mænd ved at sprætte mandens mave op og 
hive tarmene ud. Dampende varme efter-
lades tarmene på jorden, mens One Eye 
drager videre.

Han er dog ikke alene, krigeren. I hans 
fodspor går en ung dreng, som taler med de 

folk, de to møder på deres vej. One Eye taler 
ikke, men måske taler han igennem dren-
gen. I hvert fald er der et skær af advarsler 
og forudsigelser over hans ytringer, som 
dog alle på skæbnesvanger vis ignoreres af 
de kampklædte kristne korsridderne, som 
One Eye og drengen rejser med. 

Ombord på skibet forsøger de kristne at 
myrde den unge dreng, for de mener, han 
er sendt af djævelen, og da de rejser mod 
Det Hellige Land, er et djævlebarn næppe 
en acceptabel passager. One Eye modsætter 
sig straks henrettelsen, ligesom han filmen 
igennem holder en hånd over drengen. 

«Religion fremstilles 
indirekte som en 

falsk tryghed, der ikke 
kan give mennesket 
noget som helst. 

Filmens Farvespektrum skifter, da 
båden endelig fanger vind og driver ind 
mod kysten. En klar blå himmel og grønne 
nuancer skinner i sollyset. Korsridderne 

kan igangsætte konstruktionen af et nyt 
Jerusalem. Tror de. For snart ændrer far-
verne sig på ny. Sorte og brunlige farver 
tager over, da det bliver klart, at det snarere 
er Helvede end Det Hellige Land, korsrid-
derne er havnet i.

Valhalla Rising er en brutal og indimellem 
afskyelig film. Volden og store mængder com-
puteranimeret blod får den til at fremstå som 
Zack Snyders barbariske 300 (2006). Samtidig 
besidder Valhalla Rising en række poetiske 
sekvenser og en bevidst langsommelighed, der 
får filmen i tæt slægtskab med Terrence Mali-
cks værker – især den indsigtsfulde krigsfilm 
The Thin Red Line fra 1998. Tematisk kredser 
Valhalla Rising om konfrontationen mellem 
hedninge og kristne i en uspecificeret tid, der 
nok skal tolkes som værende i overgangspe-
rioden mellem vikingetid og tidlig middel-
alder. Religion fremstilles indirekte som en 
falsk tryghed, der ikke kan give mennesket 
noget som helst. Filmen skal dog næppe ses 
for sin behandling af dette tema, men for 
filmens formsprog, dens brug af farver og det 
insisterende, rumlende, industrielle snarere 
end musikalske lydspor, som musikerne Peter 
Peter og Peter Kyed på imponerende vis har 
skruet sammen.

© norske LMD
Valhalla Rising er udkommet på DVD og Blu-Ray fra Scanbox. 

DVD/Blu-Ray: Winding Refns elementære Valhalla Rising skal 
ses for farvernes, tavshedens og det rumlende lydspors skyld.

Ind i mørket

Parabel Film viser 4 medløperfiendtlige
kortfilmer til vederkvegelse:
MALIKA (verdenspremiere)
av Tetyana Kryvytska Stang Lund
TANN FOR TANN (klassiker)
GERMANY YEAR 00 (kinopremiere)
VANNLILJER I BLOMST VANNLILJER I BLOMST (premiere)
av Emil Stang Lund

OUTSIDER?
GRATIS JUBILEUMSPROGRAM DAGLIG PÅ
RINGEN KINO 17.30 I TIDEN 2.12.10-5.01.11

Valhalla Rising er en brutal og indimellem afskyelig film. © Scanpix

grand prix
festival de cannes

armada films og why not productions presenterer

lambert wilson | michael lonsdale

OmGUDER Des HOMMES etdes DIEUXogMENNESKER
En film av xavier beauvois

olivier rabourdin | philippe laudenbach | jacques herlin | loic pichon | xavier maly
jean-marie frin | olivier perrier | sabrina ouazani | farid larbi | adel bencherif

på kino fra 25. de sember
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Kim Bredesen
Journalist, norske Le Monde diplomatique.

Februar 2007. Russlands statsminister 
Vladimir Putin står på en talerstol: «Star 
Wars er ikke lenger en fantasi … det er 
en realitet. Selvfølgelig er en slik politikk 
en katalysator for et våpenkappløp. Slik 
Russland ser det, kan militariseringen av 
verdensrommet få uforutsette konsekven
ser for det internasjonale samfunnet og 
framprovosere intet mindre enn en ny 
atomalder.» 

Scenen er ikke hentet fra en roman av 
Tom Clancy. Den er fra Denis Delestracs 
dokumentarfilm Pax Americana and the 
Weaponization of Space (2009) som ble vist 
på NRK2 i oktober. Opptaket med Putins 
advarsel er fra en tale han holdt under en 
konferanse for sikkerhetspolitikk i München 
i 2007, hvor han tok opp USAs planer om 
å kontrollere verdensrommet. Dokumenta
ren antyder at dette er en av de siste brik
kene USA trenger for å oppnå Full-spectrum 
dominance – doktrinen om full kontroll over 
land, luft, hav, verdensrommet og kyber
rommet. Ifølge offiserer fra det amerikanske 
luftforsvaret som blir intervjuet i dokumen
taren, er det USAs plikt å sikre at alle satel
litter kan operere uhindret i rommet. De 
mener at verdens nasjoner vil godta at USA 
inntar rollen som en slik garantist på samme 
måte som den amerikanske marinen beskyt
ter internasjonal skipsfart mot pirater. Men 
hvorfor skal USA forsvare seg i verdensrom
met og hvordan? 

I Pax Americana påpekes det at det er 
rundt tusen aktive satellitter i omløp rundt 
jorden, og halvparten av disse er ameri
kansk eiendom. Nedskyting av satellitter 
kan få fatale konsekvenser for både det 
sivile samfunnets infrastruktur og kom
munikasjon og ikke minst USAs stridsevne. 
Harde tall understreker alvoret: Vi får vite 
at 71 prosent av alle bomber og raketter som 
ble brukt under bombingen av Baghdad 
i 2003, ble styrt med satellitter. Da Kina 
i januar 2007 demonstrerte at de kunne 
skyte ned en av sine egne satellitter med 
antiballistiske våpen, fikk USA en kraftig 
oppvåkning. Siden da har det amerikan
ske luftforsvaret jobbet i høygir for å få en 
liknende kapasitet, og i februar 2008 klarte 
også amerikanerne å skyte ned en av sine 
egne satellitter. 

Foreløpig er det kun antiballistiske 
våpen, slik som USAs mye omtalte rakett
skjold, som kan fungere som et reelt rom
forsvar. I dokumentaren blir imidlertid 
utvikling av rakettskjold karakterisert som 
«den mest langvarige svindelen i det ameri
kanske forsvarsdepartementets historie» av 
Joseph Cirincione, som har ni års erfaring 
fra forsvarskomiteen til Representantenes 
hus. Han mener det ikke lenger finnes 
noen fiendtlige stater som kan nå USA 
med ballistiske missiler og det egentlige 
formålet med å utvikle et rakettskjold er 
å skyte ned satellitter. Cirincione påpeker 
at fra og med Ronald Reagans overambi
siøse stjernekrigsprogram på 1980tallet, 
har hver eneste president gjennom årene 
satt av totalt 200 milliarder til rakettfor
svar. Et kryssklipp av Obamas valgkamp
løfter om å demilitarisere verdensrommet, 
er en bekreftelse på at vi her finner nok et 
område hvor han har valgt å følge sine for
gjengeres politikk. 

Bortsett fra rakettskjold finnes også 
annen teknologi som også en gang i framti
den vil kunne tilby radikalt nye betingelser 
for romkrig. Et varsko på at ny våpentekno
logi er i anmarsj, kom i mai i år da det ble 
kjent at en laserkanon laget av selskapet 
Raytheon hadde skutt ned fire ubemannede 
droner over Stillehavet. Våpenet er ment å 
integreres i Phalanx CIWSsystemet hvor 
det skal beskytte amerikanske marinefartøy 
mot artilleri og missiler. Nikola Teslas plan 
fra 1937 om å bygge et «telekraftvåpen» 
eller dødsstråle synes å være satt ut i livet.

«Den eneste 
innsigelsen vi 

blir presentert er den 
ødeleggende mengden 
av romsøppel som 
ville bli dannet av 
istykkerskutte satellitter. 

Om det er tenkelig at en liknende type 
våpen vil bli utplassert i verdensrommet, 
kan ikke dokumentaren svare på. Den kan 
heller ikke avdekke hvor langt USA eller 
andre romnasjoner har kommet i å utvikle 
alternative våpentyper. Men vi får innsikt i 
en rekke kontroversielle forskningsprosjek
ter som antagelig kan brukes like effektivt i 
krig som i fred. Det kan dreie seg om Star
fireprosjektet hvor det angivelig utvikles 
en laserstråle som lettere skal kunne måle 
avstanden til stjerner og omkretsende satel
litter. Også mikrosatellittene Falcon SAT 5 
og XSS11 mistenkes for å brukes til andre 
formål enn hva det amerikanske luftfor
svaret oppgir. Denne teknologien utvikles 
ved Kirtlandbasen i New Mexico, hvor det 
amerikanske luftforsvaret trener kadetter 
til romkrig. Blant våpen med mer skrekk
inngytende effekt finner vi våpensystemet 
med navnet Prompt Global Strike. Ifølge 

journalisten Bill Gertz fra Washington Post 
skal det omfatte et system hvor bevæpnede 
satellitter kan ha kapasitet til å treffe et mål 
på kun 5–10 minutter. Gertz hevder at de 
raskeste interkontinentale missilene i dag 
kan nå mål på jorda innen en halv time med 
både atomvåpen eller konvensjonelle våpen. 

dokumentaren gjennomgår på en grun
dig måte, rikelig illustrert med modeller 
bygget på statistiske data og ulike romvå
pens rammende virkning, en rekke rele
vante problemstillinger knyttet til USAs vilje 
til å dominere verdensrommet. Regissøren 
har gjorten hederlig jobb med å få frem i 
offentlighetens lys hvordan USAs satsning 
på dominans i rommet, presser andre stater 
til å utvikle mottiltak, og hvordan det på sikt 
kan øke faren for atomkrig og internasjonale 
konflikter av katastrofale dimensjoner. 

Pax Americana preges imidlertid også 
av polariserte synspunkter. Det er få kilder 
som argumenter mot sannsynligheten for 
en romkrig. Den eneste innsigelsen vi blir 
presentert er den ødeleggende mengden av 
romsøppel som ville bli dannet av istykker
skutte satellitter. Tematikken kunne dessu
ten godt ha blitt utvidet. Som en dokumenta
rist med ambisjoner om å skildre «det neste 
store steget», burde Delestrac kunne struk
ket seg lenger i å ta opp hvordan den pågå
ende utforskningen av solsystemet kan virke 
som et incentiv for utvikling av romvåpen. 

I de siste årene har det vært antyd
ninger til at stormaktene muligens også 
forbereder seg på å kjempe om ressurser 
og kontroll over andre kloder og deler av 
solsystemet. Kina og Japan har satt seg som 
mål å etablere en egen base på månen etter 
2020. EU og USA er kommet enda lenger 
og kappes i skrivende stund om å utforske 
Mars. Sistnevnte planlegger en bemannet 
romferd til den røde planeten og asteroider 
nær jorden innen 2030. 23. oktober ble 
dessuten muligheten for opprettholdelse av 
framtidige månebaser tilsynelatende større. 
På bakgrunn av data analysert fra månestøv 
virvlet opp da en Atlas V rakett krasjlan
det i krateret Cabeus i 2009, kunne NASA 
meddele at det er svært gode sjanser for at 
jorda på månen inneholder rikelige meng
der vann.

Hvis vi Forutsetter at omfanget av plan
lagte våpensystemer er basert på rasjo
nelle og kalkulerte beslutninger, kan dette 
indikere at solsystemet vil være den neste 
slagmarken, hvor utvinning av råstoffer fra 
andre planeter og vitenskapelig utforskning 
må voktes av omkretsende våpensystemer. 
Det finnes selvsagt indikasjoner som taler 
imot dette. NASA har – i motsetning til 
kineserne og japanerne – gitt opp plane
ne om å etablere baser på månen. Obama 
annonserte februar i år kutt i finansieringen 
av NASAs Constellationprogram, hvor pla
nen var at astronauter skulle vende tilbake 
til månen innen 2020. 

Dette behøver imidlertid ikke å inne
bære at uforskningen av rommet rundt jor
den vil avta. Det kan bety at private aktører 
overtar. Et velkjent eksempel er Richard 
Bransons selskap Virgin Galactic. Innen 18 
måneder er det sannsynlig at de vil sende 
opp sine første romturister med en prislapp 
på 200 000 dollar per passasjer. Før kostet 
det 40 millioner dollar å kjøpe seg et sete 
på den russiske Soyuzromfergen. NASA 
skal dessuten bygge et nytt fly kalt X43A 
med en fart på fem ganger lydens hastighet 
– nok til å tilbakelegge strekningen Oslo–
New York på en time. NASA utelukker ikke 
at flyet kan brukes kommersielt eller som 
fartøy til Marsekspedisjoner. 

Men uansett hva utfallet blir, er det 
rimelig å anta at det er realpolitiske hensyn 
som får en militærmakt til å etablere seg i et 
nytt geografisk område. USA har som enes
te stat år etter år nektet å utvide avtalen om 
fredelig utnyttelse av verdensrommet fra 
1967 til å inkludere forbud mot romvåpen, 
påpeker Noam Chomsky i dokumentaren. 
Veien videre er ifølge ham ytterst risika
bel hvis USA fortsetter sin kurs. «Hvis vi 
begynner å utplassere våpen i verdensrom
met, kan vi si farvel til planeten. Sjansene 
for å overleve vil da bli syltynne», mener 
Chomsky. Kanskje er det bare et par tiår før 
menneskeheten trår over denne terskelen.

© norske LMD

Pax Americana: The Weaponization of Space har blitt vist på en 
rekke prestisjetunge dokumentarfilmfestivaler. Foruten visning 

på NRK2 26. oktober, ble dokumentaren 27. september midt-
punkt i en paneldebatt på Litteraturhuset i Oslo som handlet om 

romkrig og atomvåpen. 

Militariseringen av verdensrommet

Hvordan bekjempe rompirater
Dokumentar: USA utvikler 
romvåpen som kan treffe ethvert 
mål på jorda i løpet av 5–10 
minutter. Ifølge en ny dokumentar 
ser supermakten det som sin plikt 
å kontrollere rommet militært.

Avgangsseremoni ved US Air Force Academy. Fra dokumentarfilmen Pax Americana.

NORGESPREMIERE 3. DESEMBER

T O U R  D E  F O R C E  P R E S E N T E R E R :  

NORGESPREMIERE 25. DESEMBER

PINNSVINETS 
HEMMELIGHET
Regi: Mona Achache

Fritt basert på bestselgerromanen "Pinnsvinets eleganse" av 
Muriel Barbery, er PINNSVINETS HEMMELIGHET et varmt og vakkert 
drama om den intelligente unge jenten Paloma og portnersken 
Madame Michel. Gjennom Palomas øyne brettes en verden av 
små hemmeligheter ut - en verden av litterære referanser og 
perfekte gjemmesteder.

KONSERTEN
Regi: Radu Mihaileanu

Etter å ha feilaktig mottatt en invitasjon fra Chateletteatret i Paris,
øyner den avsatte dirigenten fra Bolsjoiorkesteret sin livs sjanse til 
å tromme sammen sitt gamle orkester - en broket, men virtuos 
gjeng av musikere - for en Tsjaikovskijkonsert man aldri vil glemme!

To franske perler på kino i desember!

www.tourdeforce.no

1. plass på den franske boktoppen i 30. uker!Lest av 1 million kun i Frankrike, 50 000 i Norge!Nå er endelig suksessfilmen her!
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Fellesnevnerne For de to filmene jeg 
skriver om her er få, kanskje bare noen nøk-
kelord: pasjonsspill, formbevissthet, fransk-
språklig. Begge filmene har en regissør som 
heter Xavier, og skulle man på pseudo-
strukturalistisk vis redusere filmenes plot, 
kunne det i begge tilfelle gjøres med en linje 
fra en Clash-låt: «Should I Stay Or Should 
I Go?». De følgende betraktningene om 
Xavier Beauvois’ Om guder og mennesker 
og Xavier Dolans Hjertebank understreker i 
det minste at de, alle forskjeller til tross, til-
hører den severdige minoritet av nye filmer.

Fransk-kanadisk film på norske kinoer 
har lenge vært synonymt med 68-eren Denys 
Arcand (f. 1941), Québecs suverent ledende 
regissør de siste tjuefem årene, blant annet 
kjent for Jesus fra Montreal (1989) og Bar-
barenes invasjon (2003). Tidligere i år hadde 
vi anledning til å se Denis Villeneuves sobre 
dokudrama Polytechnique, om massakren 
på Montreals tekniske høyskole i desember 
1989. 1989 er fødselsåret til regissøren av Les 
amours imaginaires.1

«On n’est pas sérieux quand on a dix-sept 
ans» – man er ikke seriøs som syttenåring 
– skrev Arthur Rimbaud da han var seks-
ten og et halvt, et par år før han avsluttet 
sin dikterkarriere. Fullt så bråmoden er 
ikke Xavier Dolan, men det er uvanlig med 
en 21-åring i regissørstolen. Han er 4–5 
år yngre enn vidunderbarnet Orson Wel-
les var da han regisserte Citizen Kane, og 
Denys Arcand har fått en 48 år yngre arv-
taker som Québecs mest omtalte regissør. 
Xavier Dolan var attpåtil knapt tjue da han 
debuterte med J’ai tué ma mère (2009) om 
en ung homses traumatiske relasjon til sin 
mor. Og nå altså Hjertebank.

Filmen Dreier seg kort fortalt om en rela-
sjon mellom tre unge i Montreals hippe halv-
kunstnermiljø – Francis, Marie og Nicolas. 
Marie og Francis er nære venner. Så dukker 
forførende Nicolas opp. Et trekantforhold 
utvikles, de sover sammen alle tre, Nico-

las i midten. Men hvor seriøst interessert er 
egentlig Nicolas? Er han primært ute etter en 
dobbel dose bekreftelse? Og er det ikke nar-
sissisme det dreier seg om for alle tre? Hvor 
lenge varer harmonien i det trekantede para-
dis? Tegn til ubalanse dukker opp på fester. 
Meldinger som venter på svar. Og under en 
weekend på landet eksploderer det …

Så langt handlingen fra A til Å. Det er da 
heller ikke handlingsforløpet som sitter best 
igjen etter endt seanse. Forløpssekvensene 
alternerer med tre andre serier: reflekteren-
de sengesamtaler, primært mellom Francis 
og guttevenner (presentert gjennom farge-
filter); en serie med andre unge som snakker 
til kamera om følelseslivet sitt, noe som kan 

sies å allmenngjøre våre tre venners erfarin-
ger, men man kan spørre seg hvor nødven-
dige de er (for meg blir de først og fremst en 
hommage til Godards Masculin Féminin fra 
1966). Og for det tredje, en rekke mer eller 
mindre poetisk ladede scener, ofte i sakte 
film, der hovedpersonene vandrer hver for 
seg eller sammen i Montreals gater, akkom-
pagnert av musikk, det være seg moderne 
rock og elektronika, smektende hitlåter fra 
France Gall eller Sting, ouverturen til Wag-
ners Parsifal og Bachs cellosuite nr 1, det 
hyppigst brukte musikkfølge sammen med 
Dalidas yppige «Bang Bang». 

Filmens trumfkort er den jevnt høye kva-
liteten på fotografering og fargekombinasjo-
ner. Så kan man si at vel mye her er sitater. 
På handlingsplanet er det naturlig å tenke 

på bølgefilmer som Truffauts Jules og Jim 
og Godards Bande à part, samt Christophe 
Honorés filmer om ung kjærlighet og frustra-
sjon, ikke minst halvmusikalen Les Chansons 
d’amour (2007), som nettopp dreier seg om 
en trekant (som blir til en mangekant). Og 
flere med meg vil gjenkjenne motiver fra 
Leos Carax’ Mauvais sang (1986). I stilistisk 
sammenheng er Wong Kar-wais In the Mood 
for Love (2000) en viktig innflytelseskilde, 
ikke minst for scenene i sakte film.

Hadde ikke Dolans film vært så kløktig 
vakker, ville det vært lett å avfeie den som 
selvtilfreds og reklameestetiserende – et 
trekk ved filmen som ikke er til å komme 
utenom. Dens pasjonsspill beveger, men 
det beveger seg mer i et moteunivers enn 
i en sosial virkelighet. Marie må på jobb 
neste dag, det er det nærmeste vi kom- ➜

Pasjonsspill og 
kjærlighet

Film: To stk. Xavier, to kinoaktuelle fransktalende filmer. På hver 
sin ende av det filmiske spekteret viser de en sann beherskelse av 

filmmediet. 

«Resultatet er 
at munkene 

blir en enhet, enhver 
som taler er en del av 
kollektivet, deres skjebne 
i landsbyen er kollektivt.

Regissør Xavier Dolan, her i rollen som Francis, nyfødt forfatter i Hjertebank. © Arthaus.

Munkene i Om guder og mennesker tilbringer dagene med 
å be, lese, synge gregorianske sanger og snakke med 

landsbybefolkningen, men havner etter hvert i konflikt 
med islamistiske opprørere . © Arthaus
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Arrowboys
I flere år har Herrens mot-
standshær, LRA, herjet og 
terrorisert sivile i tre nabo-
land. Men nå organiserer 
bøndene seg. 
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H
ar du gjort noe i dag som ikke er i berøring med 
tvangsarbeid og menneskehandel? Neppe.
     Med tvangsarbeid utbredt i bomull, sjokolade, 
stål, gummi, tinn, wolfram, coltan, sukker, og sjø-
mat, og de fleste moderne slaver i jordbruk og gru-
vedrift verden rundt, er det umulig å kle på seg, 

kjøre til jobb, snakke på telefonen, eller spise et måltid uten å berøre 
produkter skjemt av tvangsarbeid. Det defineres også under begrepet 
menneskehandel av FN og i «Palermo-protokollen». For ti år siden, i 
desember 2000, møttes representanter for i alt 148 land i Palermo i 
Italia i regi av FN og undertegnet protokollen «for å forebygge, be-
kjempe og straffe handel med mennesker, særlig kvinner og barn, 
som supplerer de forente nasjoners konvensjon mot grenseoverskri-
dende organisert kriminalitet».
     Menneskehandel er definert ved at «en person enten ved hjelp av 
vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig adferd 
utnytter noen til prostitusjon (eller andre seksuelle formål), tvangsar-
beid, krigstjeneste, eller fjerning av vedkommendes organer».
     I dag er Palermoprotokollen ratifisert av 160 land, blant annet 
Norge, og innlemmet i lovverket. Gjennom dette har landene forplik-
tet seg til å forby og bekjempe menneskehandel.
 
Mellom ord og virkelighet
Men en ting er et vakkert lovverk og fine ord. Aldri har det vært så 

stor aktivitet innen dette markedet som nå, ifølge FN-organisasjonen 
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Opp gjennom 
årene har UNODC samlet data fra over 155 land, som står i kontrast 
til de vakre forsettene i Palermo-protokollen. 
     FN anslår nå at over 12 millioner mennesker er utsatt for en form 
for tvangsarbeid, slaveri eller prostitusjon, hvorav minst 700 000 av 
dem har blitt transportert til Vest-Europa. Tallene er imidlertid usikre, 
og vanskelige å stadfeste, men det er mest trolig at det finnes enorme 
mørketall.
     – Det faktum at 12,3 millioner mennesker er i en form for tvangs-
arbeid, er en indikasjon på at bekjempelsen av slavehandel må inten-
siveres, og at tiltakene må ses i et videre perspektiv enn for eksempel 
bestemmelser om kriminalisering av sexkjøp i Norge, sier Malmfrid 
Hovsveen Hallum, leder av «The Oslo Initiative Against Human Traf-
ficking».
     – Fokuset på bekjempelse av menneskehandel har i stor grad vært 
på opprinnelseslandene. Det forventes at disse landene skal ta storde-
len av byrden i forhold til både forebyggings- og reintegreringstiltak. 
Det er et for smalt perspektiv. Mange flere områder må tas fatt i. For 
eksempel kunne staten pålegge alle bedrifter de har eierinteresser i 
unngå en uetisk oppførsel. Staten bør kommunisere at adferd som 
kan bidra til å opprettholde slavehandel eller tvangsarbeid, ikke er 
forenlig med selskapets samfunnsansvar. De fleste norske bedrifter 
og mange andre land, har gode etiske retningslinjer. De bør derfor 

en seig kamp mot
menneskehandel
Menneskehandel, også kalt trafficking, er i ferd med å passere narkotika og innta 
andreplassen som den største illegale økonomien i verden, etter handel med våpen. 
De senere år har kvinner i økende grad inntatt funksjonene som «bakmenn». FN og 
andre innser at mye mer må gjøres.
Av Henrik Steen

Menneske
handel er av 
FN definert ved 
at «en person 
enten ved hjelp 
av vold, trusler, 
misbruk av 
sårbar situasjon 
eller annen 
utilbørlig adferd 
utnytter noen 
til prostitusjon 
(eller andre 
seksuelle 
formål), tvangs
arbeid, krigs
tjeneste, eller 
fjerning av 
vedkommendes 
organer.

Trafficking
Voksne og barn i 
tvangsarbeid eller 
tvunget til prostitusjon 
i verden: 
12,3 millioner.

Antall vellykkede tiltaler 
og domfellelse mot 
menneskesmuglere i 
2009: 4166.

Antall vellykkede tiltaler 
og domfellelse relatert 
til tvangsarbeid: 335.

Antall ofre identifisert: 
49,105.

Forholdet mellom 
dømte lovbrytere til 
ofre identifisert: 
8,5 prosent.

Antatt antall ofre 
identifisert i forhold til 
totalomfanget: 
0,4 prosent.

Antall land som aldri 
har dømt en trafficker i 
samsvar med Palermo-
protokollen: 62.

Land uten lover, 
retningslinjer eller 
regelverk for å hindre 
trafficking: 104.

Antall ofre for 
menneskehandel i 
verden: 1,8 per 1 000 
innbyggere.

Antall ofre for 
menneskehandel i Asia 
og Stillehavsområdet: 
3 per 1000 
innbyggere.

ta ansvar for at nulltoleranse, ikke bare for sexkjøp, men også annet 
tvangsarbeid, inngår i disse, sier Hovsveen Hallum.
     Selv anerkjente bedrifter kan tjene på overgrep når det ikke går ut 
over etterspørsel av deres varer. 

Kvinner som «bakmenn»
Menneskehandel er et mangfoldig og komplekst fenomen. Mennes-
ker av begge kjønn og i alle aldere kan bli ofre for menneskehandel. 
Men det er flest kvinner som blir utnyttet, ifølge anslag utgjør kvin-
ner 66 prosent av ofrene, og da hovedsakelig til seksuell utnyttelse. 
Den vanligste framgangsmåten er at de blir lurt inn i virksomheten 
gjennom uformelle nettverk, eller via bekjente.
     Et utbredt og viktig element innen slik utnytting kalles «debt bon-
dage system» eller «peonage». Dette innebærer at hun som er utsatt 
må betale tilbake en gjeld hun er blitt påført av sin menneskehandel-
sagent, som er kommet til som følge av transportkostnader, kostna-
der for dokumenter, bestikkelser, transport, saksbehandlingsutgifter 
og generelle levekostnader. Ofte innebærer det å bli fratatt passet sitt 
og må tjene pengene tilbake.
     Nytt de senere år, er at stadig flere kvinner inntar rollen som 
«bakmenn». I rapporter dokumenterer  UNODC at kvinner innehar 
nøkkelposisjoner i moderne slavehandel. 30 prosent av landene som 
har oppgitt menneskehandlernes kjønn, viser til at en brorpart av de 
domfelte menneskehandlerne er kvinner. Dette er ofte kvinner som 
etter noen års virke «rykker opp i organisjonen», og har gjerne bedre 
forutsetninger for og «rekruttere» andre jenter og kvinner. I mange 
regioner er kvinners handel med kvinner normen.

Neglisjeres av mange
Nest etter prostitusjon og seksuelle utnyttelse (79 prosent), er slave-
arbeid den vanligste formen for menneskehandel (18 prosent). Men 
FN mener at underrapportering skjuler hundre tusenvis av mennes-
ker som lever som slaver i, gruver, fabrikker, på åkre og som hus-
hjelper og renholdsarbeidere. Barn utgjør 20 prosent av ofrene for 
menneskehandel.
     Riktignok har antallet pågripelser og vellykket domfellelse økt på 
verdensbasis, men det trenger ikke stå noe i forhold til veksten i ulov-
lig virksomhet. I det store og hele overskrider ikke antall dømte mer 
enn 1,5 pr. 100 000 personer (se tabeller på de to følgende sider).
     Selv om det på ti år har vært en dobling i antall land som har 
implementert FNs protokoll mot menneskehandel, er det fortsatt 
mange land som ikke har noen lover, regler eller forskrifter  mot 
moderne slaveri.
     – Dessverre er det veldig mange politikere og myndigheter som 
fremdeles benekter og neglisjerer problemet, uttaler UNODCs direk-
tør Antonia Maria Costa.
     64 land har aldri dømt noen etter lovverket som finnes i Palermo-
protokollen, selv om de har implementert den i sitt eget lovverk. 104 
land i verden har ingen lover, retningslinjer eller regelverk for å be-
kjempe eller hindre menneskehandel. 
     Imidlertid er det mange land som satser stadig sterkere på å be-
kjempe menneskehandel. I desember la Norges justisminister fram 
en forsterket handlingsplan mot menneskehandel, utarbeidet av en 
rekke departementer i fellesskap, for å satse mot alle former for men-
neskehandel.  n
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Colombia Sudan

Zimbabwe

Georgia
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Burma

Kongo-
Kinshasa

R u s s l a n d

Mauretania

Somalia

Madagaskar

Nigeria

Kina

Nord-
Korea

Cuba

Afrika
År Antall tiltaler Domfellelser Offeret identifisert Ny/styrket lovgivning

2004 134 29 7

2005 194 58 12

2006 170 51 3

2007 123 (28) 63 (26) 5

2008 109 (18) 90 (20) 7,799 10

2009 325 (47) 117 (30) 10,861 8

Amerika
År Antall tiltaler Domfellelser Offeret identifisert Ny/styrket lovgivning

2004

2005

2006

2007

2008

2009

145 56 7

170 59 9

443 63 6

426 (1) 113 (1) 7

448 (42) 161 (24) 6,609 5

647 (47) 553 (66) 9,020 1

År Antall tiltaler Domfellelser Offeret identifisert Ny/styrket lovgivning

2004

2005

2006

2007

2008

2009

438 348 3

2,580 2,347 5

1,321 763 3

1,047 (7) 651 (7) 4

1,083 (106) 643 (35) 3,374 2

357 (113) 256 (72) 5,238 3

Sørøst-Asia

År Antall tiltaler Domfellelser Offeret identifisert Ny/styrket lovgivning

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2,764 1,541 1

1,041 406 0

629 275 0

824 (162) 298 (33) 4

644 (7) 342 (7) 3,510 2

1,989 (56) 1,450 (10) 8,325 1

Sentral- og Sør-Asia

År Antall tiltaler Domfellelser Offeret identifisert Ny/styrket lovgivning

2004

2005

2006

2007

2008

2009

134 59 1

112 104 3

295 187 2

415 (181) 361 (179) 1

120 (56) 26 (2) 688 6

80 (9) 57 (8) 1,011 6

Middelhavet (unntatt Europa) og Midt-Østen

År Antall tiltaler Domfellelser Offeret identifisert Ny/styrket lovgivning

2004

2005

2006

2007

2008

2009

3,270 993 20

1,792 12

2,950 1,821 7

1,941 (80) 7

2,808 (83) 1,721 (16) 8,981 1

14

Europa

1,733 (149)

2,521

2,820 (111)

2,208 (160) 14,650

4166
Vellykkede tiltaler

og dommer mot trafficking.

mennesker er ofre for menneskehandel/trafficking,
i form av prostitusjon, tvangsarbeid og slaveri.

Nivå 1: Landet har implementert 
TVPA-kriteriene i form av lover
og tiltak mot trafficking.

Nivå 2: Ikke helt i mål med minimum 
standard, men anstrenger seg for 
å nå dit.

Nivå 2 Watch List: Et stykke
unna kriteriene, samt har høyt
nivå av trafficking og ofre.

Nivå 3: Ingen tegn til at landet
gjør noen tiltak mot trafficking.

Trafficking Victims
Protection Act (TVPA),
lovfestet av USA i 2000, 
er nå også FNs standard
for rangering av land etter
et sett kriterier, krav til lovverk
og tiltak for å bekjempe menneske-
handel, noe som fremdeles 
neglisjeres av mange land.

64
land har aldri dømt noen

etter Palermo-protokollen.

104
land har ingen lover, retningslinjer

eller regelverk for å hindre trafficking.

Av Henrik Steen. Kilder: UN Office of Drugs and Crime,
UN.GIFT, US State Departement «Trafficking in persons 
report», John Hopskins University «Protection Project».

Saudi-
  Arabia

Iran

Algerie Libya
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Kampen mot
sexslaveriet

Hvert år blir rundt 12 000 jenter fra Nepal fraktet 
til bordeller i India, der 200 000 nepalske jenter 
allerede arbeider som sexslaver. Fotograf Jonathan 
Gratzer og frilansjournalist Martin Schibbye har 
fulgt menneskehandlernes rute.
Av Martin Schibbye (tekst) og Jonas Gratzer (foto)
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S
om de fleste fortellinger om sex-
slaveri, starter også historien om 
den 14 år gamle Poonam Thapa 
med en jente og en løgn. 
     – Du lurte meg til å rømme, 
og lovet at vi skulle gifte oss, 

roper hun mot en noe eldre mann som er 
skjøvet ned på en benk inne hos hjelpeorga-
nisasjonen Maiti Nepal i Kathmandu. 
 Hennes knallsvarte hår, satt opp i en 
knute, rister for hver anklage.
 – Vet du hvor mange jeg måtte sove 
med fordi du solgte meg!? Du ødela livet 
mitt, du har ødelagt alt, roper hun så hele 
kroppen rister. Hun holder armene sine fast-
låst bak på ryggen og vugger stående fram og 
tilbake på gulvet i sine røde sandaler.
 Den noe eldre mannen på benken flirer 
av hennes raseriutbrudd. Han ble gjenkjent 
på slump på gaten for to dager siden, og har 
blitt lurt inn til en vitnekonfrontasjon. Når 
han innser fellen, prøver han å vri seg unna. 
 – Jeg har aldri sett denne kvinnen i mitt 
liv. Jeg har aldri vært i India, påstår han.

 Han blir avbrutt av at Poonam Thapa 
eksploderer:
 – Jeg vet hva din far heter, jeg vet at han 
er blind på det ene øyet, jeg vet hva dine søs-
tre heter, hvor du bor og hvem du er, lyv ikke 
for meg!
 Lederen for hjelpeorganisasjonen Maiti 
Nepal, Anuradha Koirala, avbryter kranglingen, 
ringer politiet, og ber Poonam rolig fortelle 
hele historien fra begynnelse til slutt. 

Tvinges til prostitusjon
Forventningene hadde holdt henne våken hele 
natten. Arbeidskameraten på eplefabrikken 
lovet den foreldreløse Poonam at hvis de 
rømte, ville de leve lykkelig sammen i India. 
Men etter flere dager og netter på ulike busser, 
ble hun forlatt i et rom fullt av barn yngre enn 
seg selv. De løy til henne og sa at de arbeidet 
som syersker. Men hun la merke til at alle 
snakket om «kunder».
 – Hva er en kunde? spurte hun Mala, en 
av de eldre jentene. 
 – Kundene er kjøpere av sex, du har blitt 

solgt. Dette er et bordell i Mumbai, svarer 
Mala.
 Den første natten ble Poonam sminket 
opp. Hun var kledd i kort miniskjørt og en 
hvit topp. Noen menn tvang henne til å drik-
ke alkohol. Men hun vegret å la noen ta på 
henne. Hun ropte, skrek, sparket og bet en 
som forsøkte, men ingenting hjalp. Hun ble 
holdt fast og de tok kvelertak på henne til 
hun ga seg. De følgende ti månedene var inn-
delt i turnusskift. Om hun nektet å ha sex, ble 
hun pisket med elektriske kabler og brent 
med sigaretter.
 Etter tre måneder, hadde bordelleierens 
investering svart seg, inkludert fradrag for 
mat, bestikkelser, vakter og brennevin. Men 
pengene har Poonam aldri sett et glimt av. Selv 
etter at hennes fiktive gjeld var nedbetalt, ble 
hun mot sin vilje tvunget til å bli.
 Plutselig blir ordene som store blemmer 
i munnen. Hennes historie slutter ikke her, 
men hun orker ikke fortelle mer.
 Lignende historier har blitt publisert i 
årevis. Jentene som har blitt reddet ut av 

tvangsprostitusjonen har vært ansiktløse ofre 
i nyhetsrapporteringen. Det er godt kjent. Vi 
tror vi vet hva som forårsaker det. Vi tror 
vi vet hvordan det skal bekjempes. Men 
menneske handelen og tvangsprostitusjonen 
fortsetter å vokse.
 – Bare et spørsmål, hvor i Nepal kommer 
du fra?
 – Sindhupalchok, svarer Poonam.

Populære sexslaver
Det tar fem timer å gå 500 år tilbake i tid, fra 
Nepals hovedstad Kathmandu til landsbyen 
Sindhupalchok. Her er gjennomsnittlig inn-
tekt under tre kroner dagen. På 50-tallet var 
det bare to prosent av innbyggerne som ikke 
var analfabeter. Ikke mye har hendt siden. To 
tredjedeler av kvinnene kan fortsatt ikke skrive 
sitt eget navn.
 Nepal har 30 millioner innbyggere, og 
ble republikk i fjor etter 240 år med monarki. 
En tredjedel av befolkningen lever i ekstrem 
fattigdom. 80 prosent av befolkningen arbei-
der i landbruket. Nepal var i over 10 år herjet 

av blodig borgerkrig mellom hær og maoistiske 
opprørere. Konflikten sendte flere hundre 
tusen mennesker på flukt i eget land og til 
naboland.
 De føydale delene av det mytiske Shangri-
La-landet, er godt jaktterreng for menneske-
handlere, fordi drømmen om et annet liv står 
sterkt. Som kvinne i Sindhupalchok er du 
først din fars ansvar og eiendom, deretter din 
mann og, til slutt, din sønn.
 Tilbake i landsbyene henger det i hus 
etter hus små, forslitte fotografier av tapte 
døtre, fra svart-hvitt passfoto til fargetrykk 
på løvtynt papir. I over 60 år har jenter fra 
den etniske gruppen Tamang blitt tatt. Først 
til det nepalske, kongelige hoff, så til indiske 
bordeller. Deres mongolske utseende gjør dem 
spesielt attraktive – og sårbare.
 I Sindhupalchok arbeider organisasjonen 
Maiti Nepal med forebygging. Grupper av 
kvinner som selv har vært ofre for menneske-
handel, går rundt og informerer om farene 
med menneskehandlere, hvordan de lokker 
og lurer.

 – Ettersom mange er analfabeter, jobber 
vi med sang, dans og teater. I mange lands-
byer er det etablert lokale kvinnekomiteer og 
egne hjem der kvinner i risikosonen kan søke 
beskyttelse, få mat, husly og arbeidstrening, 
sier Sikh Thapa.
 Å finne repatrierte kvinnelige ofre er 
vanskelig. De fleste som en gang forlot Sind-
hupalchok med løfte om arbeid, kommer ikke 
tilbake. Skammen over å ha blitt tvunget til 
sex før ekteskapet betyr at mange jenter ikke 
vil krysse terskelen, eller får spise med fami-
lien når de kommer tilbake.
 Strategien for å få jentene tilbake på 
føttene, er å gjøre dem selvhjulpne gjennom 
yrkesopplæring og mikrokredittlån.
 – Hvis de kan komme tilbake til lands-
byene sine som småskala entreprenører, fjernes 
noe av stigmaet, forteller en av de frivillige 
hjelperne.
 Om de ikke lykkes med å forsørge seg 
selv, er veien kort tilbake til den verden de 
kjenner best, bordellene.
 Utenfor et lite hus med står en bestemor 

14-år gamle Poonam Thapa identifiserer mannen som solgte henne til et bordell for 40 000 indiske rupies 
(rundt 5 000 norske kroner).

I en køyeseng på Maiti Nepals transittmottak sitter en 19 år gammel nepalsk jente. Da hun ble reddet hadde hun vært prostituert i over ti år. Som mange andre tidligere prostituerte er 
hun HIV positiv og i mental ubalanse.
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som har klandret seg selv i tiår etter å ha mistet 
sitt barnebarn.
 – Først trodde jeg hun hadde forelsket 
seg i en gutt og rømt hjemmefra, men etter 
noen dager skjønte jeg at hun hadde blitt 
lurt, sier Parvati med en stemme preget av 
tuberkulose, og med et krampaktig grep om 
de to gjenværende passbildene. De to andre 
kopiene har hun sendt til Maiti Nepals juri-
diske avdeling. Og i fjor hendte det utenkelige.
 – Maiti Nepals lokale kontor i landsbyen 
tok kontakt med meg og fortalte hun var i 
sikkerhet på rehabiliteringssenteret i Kathman-
du. Snart er hun på vei tilbake, sier Parvati 
som vil trosse den sosiale tabu og motta henne 
med åpne armer.
 På spørsmål om hun vet hvor hennes 
barnebarn har vært, peker Parvati sørover, 
mot den indiske grensen.

Overvåker grensetrafikken
Like etter klokken seks om morgenen er det 

fortsatt kjølig i luften. Plutselig brytes stillhe-
ten av lyden fra en motor og en høy røst.
 – Stans, stopp! 
 Den 20-år gammel jenta roper av full 
hals mot bussen. Sjåføren er nødt til å brem-
se opp for Maili som har stilt seg opp midt i 
veien like ved grenseposten mellom Nepal og 
India.
 – Vi ser lett om noen lyver. Vi har selv 
vært i akkurat samme situasjon som de vi for-
hører oss med, sier Maili.
 Hun går sakte ned midtgangen i bussen, 
ser passasjerene i øynene og spør de unge 
jentene: Hvor er du fra? Hvor er du? Hvor 
godt kjenner du dem du reiser med?
 Kledd i blått opptrer en gruppe kvinner 
som vår tids abolisjonister, slavemotstande-
re. Hver morgen står de tidlig opp med ett 
mål for øyet: å avskaffe slavehandelen gjen-
nom å redde en jente av gangen.
 For noen år siden innså den nepalske 
hjelpeorganisasjonen Maiti Nepal at det ikke 

var tilstrekkelig å redde sexslavene gjennom 
brannslokkingsutrykninger mot bordellene i 
India. Tidligere slaver ble rekruttert og har 
vært med å trappe opp kampen ved å stille 
seg i frontlinjen. Bokstavelig talt. 
 – Vi er menneskehandlernes største 
fiende. Det er en krig. Hver jente vi redder, 
er et reddet liv, sier Maili. 
 Ved hver grenseovergang langs den 
1850 km lange og porøse grensen mellom 
Nepals fattige innland og det indiske slette-
landet passerer, står de blåkledde unge jentene 
på vakt døgnet rundt. Hver bil, sykkeltaxi og 
buss langs de støvete slaverutene blir kon-
trollert. I fjor ble 1618 jenter reddet ut av 
transporten, og fikk sin barndom tilbake. An-
slagsvis 12 000 kom gjennom. Oddsen er på 
slavehandlernes side.

Bordellområdene
 – Sir! You want a fresh girl that no one 
has tasted?

Trafficking og slaver

Menneskehandel er vanskelig å identifisere, men 
ILO (International Labour Organization) anslår 
at om lag 12 000 nepalske jenter blir solgt til 
bordeller hvert år. Det gjør Nepal til det største 
opprinnelseslandet i Sør-Asia. UNICEF anslår at 
rundt 200 000 nepalske jenter i dag arbeider i den 
indiske sexindustrien. Mange av dem er under 16 
år. (Kilde: Asia Foundation).

Det anslås å være rundt 1,2 millioner slaver i 
verden. International Labour Organization (ILO) 
anslår overskuddet av sexhandel til 31,7 milliarder 
dollar. U.S. State Department anslår det samme til 
9,5 milliarder kroner. Anslagene varierer mye fordi 
ulike instanser har ulike definisjoner.

Lovgivning

FNs menneskerettighetserklæring og flere 
internasjonale konvensjoner forbyr slaveri.

I India finnes det lover mot hallikvirksomhet og 
bordeller, men det finnes overalt.
Det ikke et lovbrudd å være prostituert, heller ikke 
å gå til prostituerte. Bordelleiere kan bøtelegges og 
bli dømt til inntil tre års fengsel, menneskehandlere 
til inntil 20 års fengsel.

Nepal kriminalisert menneskehandel i 1986. 
Lovverket ble skjerpet i både 1999 og 2007, 
med strengere straffer, og opp til 20 års fengsel 
for menneskehandel. Men landets spesialenhet 
for kriminalitet mot kvinner, som håndterer alt fra 
vold i hjemmet til menneskehandel, er betydelig 
underbemannet med kun 30 politiansatte.
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Anuradha Koirala leder 
hjelpeorganisasjonen Maiti 
Nepal, som arbeider med 
å rehabilitere og redde 
ofre for menneskehandel. 
Nylig fikk hun den globale 
avstemningsprisen «CNN 
Hero».

Hver bil, sykkel, taxi og buss blir kontrollert. I fjor ble 1618 jenter reddet her. Ca 12 000 slapp igjennom. Oddsen er til 
fordel for menneskehandlere.
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– Sir, would you like one with hair or no hair? 
 Rundt de arbeidskrevende industriso-
nene i den indiske 14-millionbyen Mumbais 
forsteder, har de nye bordellene vokst fram. 
Hit transporteres de fleste jentene. Tilbudet 
er omfattende. Den barfotede gutten slutter 
å lese fra «menyen» og spør rett ut:
 – Sir, what do you like? Young girl we 
have.
 Her synes ingen vestlige turister. Kjøpere 
i det lokale bordellområdet er arbeidsinnvan-
drere fra andre deler av India og Nepal.
 Prisen for et samleie har gått opp etter 
at britene etablerte Kamathipura som et re-
kreasjonsområde for imperiets soldater. Men 
du kan fortsatt få en tolv år gammel jente for 
under hundrelappen. For ytterligere noen få 
dollar kan du slippe kondom. 
 – Vi kan ikke bare storme inn med vå-
pen i hånd og redde sexslavene. Frihet fra 

slaveri er ikke noe man oppnår på en etter-
middag. Vi må gi kvinner svar på spørsmåle-
ne: Hvordan skal jeg forsørge min familie? 
Hvem beskytter meg om bordelleieren vil ta 
hevn på meg? Redningsaksjonene risikerer 
ellers og bare å bli en svingdør tilbake til 
slaveriet, sier Jaladhija.
 Hun vet hva hun snakker om. Uten hjelp 
fra en utenlandsk hjelpeorganisasjon åpnet 
hun nylig en nattåpen barnehage i bordell-
området, for å avhjelpe skiftarbeidende pro-
stituerte. Før barnehagen åpnet var det gjerne 
slik at barna måtte sove under sengen mens 
mødrene tok imot horekunder.
 – Jeg har gitt håpet for mange av mø-
drene, men vi må få dem til å forstå at de kan 
gi barna en sjanse til å bli noe annet enn pro-
stituerte eller halliker, sier Jaladhija.
 Lyden av leende barn som vokser i takt 
med at skumringen legger seg. Rundt førti 

slitne med lykkelige små solstråler slippes 
inn. Et av barna holder hardt på mammas 
skjørtekant. Mor løsner barnefingrene en etter 
en. Så bærer det av gårde til jobb. En rusten 
vifte spinner i taket. Prisen for en sexslave er 
så lav, at også vanlig lavlønnede dagarbeidere 
og rickshawsjåfører er på plass blant kundene. 
De er ikke her for å flørte, ha det gøy, eller 
sjekke opp jenter. De er her for å kjøpe sex. 
 – De ser så uskyldige og rene ut. Jentene 
fra fjellandsbyene er mye freshere enn de in-
diske jentene, svarer en gjestearbeider om 
hvorfor han ønsker å kjøpe sex av nepalske 
jenter. 
 Lett avkledd og med bena krysset, vipper 
en av jentene av seg sandalene før hun leder 
kjøperen ned korridoren.

Store gevinster
Situasjonen er pandemisk. Sexslaveriet er 

ekspanderende og i dag den raskest voksende 
form for organisert kriminalitet i verden. Den 
lille forskningen som finnes, viser at gevinstene 
er høye og risikoen liten. Hjelpeorganisasjoner 
som Maiti Nepal står opp mot krefter som er 
sterkere enn seksualiteten.
 Verdens 1,2 millioner sexslaver utgjør 
anslagsvis bare fire prosent av det totale an-
tall slaver på jorden, men står for 40 prosent 
av slaveriets inntekter. Det sier forfatteren 
Siddharth Kara, en amerikansk økonom med 
indisk bakgrunn, som avbrøt sin karriere som 
finansmann for på heltid å befatte seg med 
dokumentasjon av menneskehandel.
 I mange år brukte han føttene og lom-
mekalkulator mer enn Google. I boken «Sex 
Trafficking: Inside the Business of Modern 
Slavery» (Columbia University Press, 2009), 
stiller han spørsmålstegn ved effektiviteten 
til mange av de mottiltak som gjøres i dag. 

– Å overvåke grensen døgnet rundt og arbeide 
forebyggende er heroisk, men nesten virknings-
løst, fordi transportkostnadene er så lave og 
tilgjengeligheten av fattige jenter nesten uut-
tømmelig. Når det meste av innsatsen rettes 
mot selve menneskehandelen, skaper det bare 
nye slaveruter, større bestikkelser til grense-
politiet og flere falske pass. Men det rammer 
ikke sexslaveriet.
 Kampen må tas med selve resultatenhe-
tene, forretningsgrenen som sådan. Man må 
angripe selve bordellene og de moderne slave-
plantasjene og slik vingeklippe lønnsomheten 
i industrien, mener Siddharth Kara.
 Hans egne beregninger viser at resultat-
marginer på et bordell i Mumbai er over 70 
prosent, sammenlignet med, for eksempel 
Google, som i 2007 hadde en resultatmargin 
på 29 prosent.
 – I dag trenger vi ikke lenger kjempe for 

selve menneskeverdet, slaveri er nå forbudt i 
alle land. Nå må vi rette innsatsen kirurgisk 
mot dem som tjener store penger på sexsla-
veriet, bordelleiere og bakmenn. Grip dem. 
Tiltal dem. Døm dem. Gjør det dyrt å handle 
med folk, sier Siddharth Kara på telefon fra 
Columbia University i USA. 

Noen pågripes
Politiinspektør C. Raitors walkietalkie an-
kommer rommet hos Maiti Nepal. Etter å ha 
fått hele bakgrunnshistorien klart for seg, 
stirrer han strengt på den mistenkte menneske-
handleren, som plutselig slår ut med armene 
og erkjenner:
     – Ja, ja, jeg solgte henne. For 40 000 in-
diske rupier (rundt 5 000 norske kroner). Det 
var første og siste gang! 
 Det blir helt stille i rommet. Bare litt 
knirking fra politimannens støvler og knit-

Dette kunne være en barnehage hvor som helst. Men ingen foreldre kommer for å plukke dem opp. Ingen har søkt å komme hit. Barna på Maiti Nepal’s Center for Overlevende i 
Katmandu er et resultat av voldtekt i India, Nepal og Sørøst-Asia.

En mann forlater et av Katmandu mange «massasjeinstitutter» som er et helt vanlig skalkeskjul for bordell.
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ring i hans walkietalkie blir hørt. Skal vi stole 
på Nepals siste lov: «Human Trafficking Act», 
risikerer han nå opptil 20 år i fengsel og opp-
til fem års lønn i erstatning til Poonam. Døm-
mes han, blir han den 124 i år. En brøkdel av 
det virkelige antallet menneskehandlere. I en 
rapport fra det amerikanske utenriksdeparte-
ment i 2010, ble det rettet skarp kritikk regje-
ringen i Nepal for å overlate rehabilitering og 
kampen mot menneskehandel til frivillige 
hjelpeorganisasjoner, og ikke styrke landets 
enhet mot menneskehandel. 
 Ifølge politiinspektøren er kampen mot 
menneskehandlerne ikke noe de kan gjøre på 
egenhånd, men et samfunnsproblem, en ut-
fordring for hele nasjonen. 
 – Så lenge det er folk som er villige til å 
selge folk, er det vanskelig for oss politifolk å 
gripe inn. Vi kommer alltid for sent.
 Den lavintensive krigen er over for i 

dag. Både menneskehandlere og slaverimot-
standere kan snart hvile i noen timer. 
 – Jeg vil ha all deres dokumentasjon på 
mitt skrivebord i morgen klokken ti, sier poli-
tiinspektøren og fører med seg den mistenkte 
menneskehandleren til arrest.
 Tilbake i rommet sitter Poonam Thapa 
helt utslitt, med et ansikt preget av gråt. Hun 
følger mannen med øynene når han blir ge-
leidet ut av rommet. 
 – Jeg er glad for at han som solgte meg 
til et helvete, hvor jeg jobbet fornedrende i 
månedsvis for ingenting, vil få sin straff.
 Ute ved fangetransporten får vi stilt den 
pågrepne ett siste spørsmål. Hva gjorde han 
med pengene han fikk for Poonam?
 – Jeg kjøpte en dress for pengene og 
spiste god mat. I dag er alt over. Jeg angrer 
og er lei meg. Beklager.  n

Bevegelsesfriheten til de prostituerte er forskjellige fra bordell til bordell. Noen holdes strengt bak lås og slå og jobber for kost og losji. De som nekter å ha sex, blir pisket med 
elektriske kabler, brent med sigaretter og slått.

Jeg er glad for at 
han som solgte meg 
til et helvete, hvor jeg 
jobbet fornedrende i 

månedsvis for ingen
ting, vil få sin straff.

Poonam Thapa

Poonam Thapa




