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På vegne av det nye driftsstyret i Fredslaget,
her representert ved (f.v.) leder Hedda
Langemyr, nestleder Knut Hjelleset, 
varamedlem Ingrid Brudevoll og 
styremedlem Eirin Annamo (foran) vil vi
først og fremst benytte anledningen til å
applaudere det avgåtte styret og takke dem
for massiv nedlagt energi og vilje til å 
handle i Fredslagets tjeneste. Som følge av
deres forarbeid før årsmøtet i mars ble det
gjort endringer i organisasjonsmodellen og
en ekstensiv strategiplan for 2007-2010 ble
lagt frem med relativt få endringsforslag.
Driftsstyret står per i dag ansvarlig for den
daglige driften av organisasjonen, mens det
nyetablerte samarbeidsrådet har i oppgave
å følge opp strategiplanen som ble fremlagt.
Det er valgt inn to faste medlemmer til
rådet, bestående av tidligere 
styremedlemmer Frode Restad og Trine
Eklund. Dette er for å sikre en kontinuitet i

Fredslagets identitetsprosess, noe som er
spesielt viktig ettersom alle i det nåværende
driftsstyret både er ferske i organisasjonen
og ikke har hatt noen verv i organisasjonen
tidligere. Det er med ærefrykt,ydmykhet,
men også en stor grad av optimisme at vi
faller hodestups inn i organisasjonen og vi
har de klareste og beste intensjoner, samt
høye ambisjoner om å videreføre det gode
arbeidet som hittil har blitt utført.

Driftsstyret har sin bakgrunn fra 
temagruppene våpenhandel og det som nå
heter fredsundervisning, men overgangen
fra et tematisk bestemt engasjement i 
organisasjonen til styrevervene har vært
stor og utfordrende. Ikke minst har det
vært spennende og mye har skjedd på kort
tid, spesielt i henhold til representasjon,
intern kompetansebygging og kartlegging
av fremtidige samarbeidspartnere. På 

Driftsstyrets hjørne
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årsmøtet ble medlemsskap i European
Network for Civil Peace Services vedtatt og i
den forbindelse reiste undertegnede på 
årsmøtet til henholdsvis EN.CPS og NP
(Non Violent Peace Force) i Berlin i april.
Våpenhandelgruppen har vært representert
ved fem medlemmer på ENAAT(European
Network Against Arms Trade)-konferansen
i Firenze i slutten av april. Den globale
fredsskole jobber aktivt med spikringen av
det første opplæringskurset for lærere i 
folkehøgskolen som vil finne sted i 
september og utviklingen av 
undervisningsmanualen som medfølger
kurset. Temagruppen fredsundervisning ble
opprettet i begynnelsen av mai med den
hensikt å nå bredere og mer slagkraftig ut i
undervisningsspørsmål enn det den 
tidligere gruppen har hatt mandat til å
gjøre. Mer informasjon om disse 
aktivitetene kommer ut i bladet. I tillegg
har sekretariatet, bestående av vår ene 
eminente sekretær Borgny M.Knudsen, som
en del av ALPICOM-samarbeidet deltatt på
en to uker lang training i Stadt Schlaining
under tittelen "International civilian peace
building and peace keeping training 
programme". Dette er utvilsomt en erfaring
som kompetansemessig vil komme 
fredslaget til gode, tatt i betraktning at
Borgnys engasjement er det rene 
kontinuitetssymbolet i fredslaget; hun er
ansatt til 2010. Hun har også etter 
anbefalinger fra årsmøtet fått stillingen sin
utvidet fra 20-30%. Vedtaket om dette kan
ikke tolkes til inntekt for annet enn at vi er
en organisasjon i vekst, utvikling og med
stadig økende aktivitet. Aktivitetene fra
april til mai alene har gitt grobunn for
mange kreative prosjektplaner og ideer og
undertegnede er stolt av å ta del i noe som 
forhåpentligvis inngår som en konstruktiv
og veldig fin periode i fredslagets historie. 

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere
og stiller oss til disposisjon. Det er bare å ta
kontakt både på mail og telefon, komme
med ideer og innspill. 
Fredslaget ønsker å bygge videre på sin
rolle som en trygg infrastruktur som i
hovedsak har som oppgave å legge til rette
for politisk, pedagogisk og kreativt 
fredsarbeid. Vi håper på et godt og 
fruktbart samarbeid med dere i året som
kommer for å kunne leve opp til det 
potensialet som ligger innenfor de 
rammene vi forholder oss til.

Fredelig og lystig hilsen, på vegne av 
driftsstyret

Hedda Langemyr

Valgt på årsmøte 2007:
Driftsstyret ser nå slik ut:

Leder: Hedda Bryn Langemyr
Nestleder: Knut Hjelleset
Kasserer: Øystein Ange 
Driftsstyremedlemer: Eirin Annamo og
Farhio Korane
Vara for driftsstyret: Jeanette Olsson,
Ingrid Brudevoll og Anne Brinch Skaara

Til samarbeidsrådets to faste medlemmer
ble Frode Restad og Trine Eklund valgt

Til Fredsviljen ble Michael Hertzberg valgt
til redaktør, Hanne Husaas og Ingvild
Langhus ble valgt til Redaksjonsråd.

Til valgkomitéen ble Alexander Harang,
Marianne Fresjarå og Bjørn Såtvedt valgt
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Rapport fra Årsmøte 2007:
Nå som årsmøtet er vel unnagjort, kan det
passe seg med kort rapport på hva som var
hovedtrekkene og de viktigste 
bestemmelsene. Det er egentlig ikke så 
vanskelig, for det var to saker som 
dominerte disse to begivenhetsrike dagene.
Det første var en omfattende 
omorganisering av de sentrale leddene i
Norges Fredslag. Det forrige styret hadde
utarbeidet et forslag til ny struktur, hvor
det viktigste er endringene i Rådet og
Styret. 

Den gamle strukturen som utgjorde rådet
har nå gått over i en ny form, som er kalt
samarbeidsrådet. Hovedforskjellen er at
samarbeidsrådet vil bestå av medlemmer
som er aktive i Fredslaget gjennom andre
fora, som lokalgrupper, faggrupper eller 
driftsstyret. Samarbeidsrådet skal møtes
minst fire ganger i året, og har som 
hovedansvarsområdet å håndtere de større,
strategiske valgene som måtte komme
mellom årsmøtene.

Driftsstyret er, som navnet skulle tilsi,
ansvarlig for den daglige driften av
Fredslaget. Siden det er hensikten at de 
retningsgivende bestemmelsene skal tas i
samarbeidsrådet, har altså driftsstyret fått
mindre ansvar rent strategisk etter denne
ordningen. Driftsstyret møtes forholdsvis
hyppig, gjerne flere ganger i måneden, og
forvalter Fredslagets løpende virksomhet
sammen med sekreteriatet og kasserer.

Ellers var det spesielt Strategiplanen som
ble viet mye oppmerksomhet. Det forrige
styret tegnet opp en handlingsplan på 
strategiske valg, som hadde tre hoveddeler:

En visjon for hvor vi ønsker å være i år
2015, et felt med satsningsområder for
2007 til 2010, og en for 
organisasjonsstruktur. 

Det sistnevnte temaet var årsaken til 
vedtakene bak omorganiseringen av
Fredslaget som er sissert overfor. 

Visjonen tegnet opp et bilde av Fredslaget i
år 2015 hvor vi er en aktiv 
premissleverandør, med flere økonomiske
bein å stå på og en handlekraftig 
organisasjon med et bredt spekter av 
kunnskap og engasjement.

Satsningsområdene for 2007 til 2010 ble
gjenstand for en deltagende workshop, hvor
vi delte oss inn i grupper etter de fire
undertemaene. Disse var
"Kompetansebygging og bevisstgjøring",
"Fredsundervisning" "Økonomi og 
sekretariat" og "Politisk arbeid". Hver 
gruppe tenkte gjennom det forslaget til
strategi som femlå, og la til punkter og 
felter på eget initiativ, etter å ha fått dem
diskutert i gruppen. Disse nye punktene ble
så presentert i en felles presentasjon over
alle gruppenes arbeid.

Dette ble avslutningen på to fine 
helgedager, som var fyllt av engasjement for
den gode sak, gamle og nye vennskap, en og
annen skarp diskusjon, og mye 
fremtidsoptimisme!

Da var det bare for det gamle styre å motta
applaus og hyllset for sitt arbeide, og det
nye driftsstyre gikk inn i sin 
oppgave med liv og st.

Knut Hjelleset, Nestleder Norges Fredslag
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Fredsbesøk til Raufoss
Ammunisjonsfabrikk
Den 29. mai arrangerte 
samarbeidsgruppen på 
våpeneksport ekskursjon til
Raufoss. Der besøkte 
fredslagsaktivister landets 
største ammunisjonsprodusent
sammen med andre likesinnede
organisasjoner og våpenkritiske
politikere. Det er i seg selv ikke noe
nytt for oss fredsfolk å reise til
Raufoss, men denne gangen dro vi
ikke for å lenke oss fast i et gjerde
men for å inngå i dialog med 
bedriften. Denne fagdagen var 
derfor i sannhet noe nytt, og 
arrangementet opplevdes svært
positivt av alle de involverte. Dette
er historien om hvordan 
fredslagsaktivister planla og
gjennomførte et eksepsjonelt 
vellykket og fremtidsrettet 
våpenhandelarrangement i mai
2007.

Det å jobbe med norsk våpeneksport i
Norges Fredslag er spennende. Vi jobber
med internasjonalt lovverk, tekniske 
produksjonsforhold og 
sikkerhetspolitikken som styrer 
våpeneksporten, - alt med det formål å
begrense norsk våpeneksport og 
krigsprofittering. Det mest inspirerende
med dette arbeidet er at vi får til utrolig
mye, og at vårt lobby og mediearbeid 
virkelig fører frem. Samtidig stiller denne
type arbeid store krav til tålmodighet og
profesjonalitet hos oss fredsfolk. Som alle
skjønner er dette arbeidet avhengig av
mye kunnskap på feltet, og derfor 

fokuserer våpenhandelgruppen i
Fredslaget kontinuerlig på 
kompetanseheving og research. Dette er
helt avgjørende for å opprettholde vår
politiske gjennomslagskraft. 
Det siste året har vi særlig jobbet 
igjennom samarbeidsgruppen i Norges
Fredsråd for å bidra til 
kompetanseutvikling på feltet også i
andre fredsorganisasjoner. I året som
gikk har jeg og Hilde Wallacher fra
Fredslagets våpenhandelgruppe holdt
våpenhandelkurs for gruppen, Bjørn
Hannisdal og jeg har arrangert 
workshops og temakveld for gruppen, og
personlig har jeg i tillegg holdt en lang
rekke våpenhandelforedrag for de 
involverte organisasjonene hver for seg.
Norges Fredslags våpenhandelaktivister
har vært engasjert i samarbeidsgruppen i
Fredsrådet helt siden jeg startet den i
2003. I dagens inkarnasjon består 
samarbeidsgruppen av 
våpenhandelaktivister fra Norges
Fredslag, PRESS, Changemaker, Juvente
og Sivilarbeiderne. Undertegnede leder
også denne samarbeidsgruppen, og det
var altså igjennom denne at vi 
arrangerte den vellykkede fagdagen i mai. 
Ideen om å dra på ekskursjon var noe vi
kom opp med i våpenhandelgruppen i
Fredsrådet i fjor høst. Tanken var at alle
kunne ha godt av å treffes ansikt til ansikt
utenom media, at vi alle har mye å lære
av hverandre og at det ville være moro og
prøve en slik positiv tilnæriming til 
industrien for en gangs skyld. Knut
Hjelleset, (nestlederen i Fredslaget), og
meg selv, (som er leder for Fredslagets
Våpenhandelgruppe), fikk ansvaret for
arrangere fagdagen. Vi jobbet som 
vanlig veldig godt sammen, og var i gang6
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med arbeidet allerede i mars. Etter først å
ha forsøkt oss på Kongsberg fikk vi napp
hos Nammo på Raufoss. Vi bestemte oss
tidlig for å forsøke å få med oss et knippe
engasjerte politikere i tillegg til gruppens
aktivister, og det gikk veldig fint.
Riktignok hadde vi en utrivelig endring i
planene da vi måtte endre 
ekskursjonsdatoen fra 2. til 29. Mai på
kort varsel, men selv denne rokkeringen
håndterte vi fint. Da pinsen var over og
fagdagen kom sto vi klare med et trettitalls
deltakere og egen buss fra Oslo. Vi dro
klokken 08.00 og var hjemme igjen på 
ettermiddagen. Det at folk i det hele tatt er
så engasjerte at de tar seg fri fra jobb eller
studier en hel dag for å bli med på et slikt
opplegg sier mye om hvor stort 
engasjementet på denne saken virkelig er.
Blant politikerne hadde vi en 
stortingsrepresentant fra 
forsvarskomiteen, politiske rådgivere fra
stortingsgrupper og ledere i 
ungdomspartier. Politikere kom fra både
Frp, Høyre, Krf, Venstre og SV. Vi skulle
gjerne hatt med en fra Senterpartiet og en
fra Arbeiderpartiet også, men gjengen vi
fikk med var svært god uansett. I bussen
varmet vi opp med våpenhandel-quiz på
veien nordover, og allmennkunnskapen
om Nammo konsernet og den norske
våpeneksporten var på topp når bussen
svingte inn på fabrikkområdet. 
Fra Nammos side ble vi mottatt på 
høyeste hold. Konsernsjefen Edgar
Fossheim og hele tre direktører samt
fabrikksjef tok oss vel imot. Vi har satt
stor pris på hvor seriøst Nammo tok 
initiativet våt fra planleggingsstart til 
ekskursjonsslutt. Det panelet de stilte med
på fagdagen var virkelig det beste 
konsernet kunne ha stilt med, og vi var

alle fornøyde med debattenes nivå. Dagen
på Nammo gikk fort, men vi fikk kommet
igjennom mye. Nammo ga oss en 
presentasjon av deres virksomhet, og så
hadde vi to samtalesesjoner, kun avbrutt
av lunsj. Problemstillingen som lå til
grunn for samtalene våre var "etikk og
butikk i Nammo", og Nammo hadde 
skaffet en artig ordstyrer til den 
sesjonen. Foruten folk fra konsernet
hadde Nammo også bedt med seg oberst
Diderik Cappelen.  

Vi diskuterte miljøspørsmål i forbindelse
med produksjon og destruksjon av
Nammo ammunisjon, eksportkontroll 
regelverket, sluttbrukererklæringer,
Nammos bidrag til Irak krigen, statens
eierskap i konsernet og mye overordnet
om etikk og våpenhandel. Vi skal lage en
rapport om hele fagdagen før sommeren,
og denne vil selvsagt legges ut på
www.fredslaget.no's våpenhandelsider.
Dette konseptet ga definitivt både 
deltakere fra fredsorganisasjonene, 
politikken og industrien mersmak. Jeg
fikk spesielt mange positive 
tilbakemeldinger fra toppolitikere som var
forhindret fra å delta. Det at vi velger 
dialog fremfor tradisjonell konfrontasjon i
møte med industrien skaper en langt mer 7
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konstruktiv atmosfære enn vi er vant med,
og vil gjøre det mye enklere å komme til
felles løsninger ved neste korsvei. Når vårt
mål er at Norge ikke lenger skal 
eksportere våpen, og industriens 
livsgrunnlag nettopp er å produsere disse
våpnene for eksport er det selvsagt at vi
står langt fra hverandre. Skal vi imidlertid
klare å kvitte oss med denne eksporten er
jeg personlig sikker på at vi må jobbe for
at industrien skal konvertere sin 
produksjon fra militære til sivile varer.
Dette får vi enkelt og greit ikke til uten å
samarbeide med både industrien og 
politikerne. Skal vi komme i en posisjon

hvor vi faktisk kan endre virkeligheten må
vi derfor bygge tillitt, også ovenfor 
industrien. Først når vi kjenner 
hverandre og stoler på hverandre vil vi være
i stand til å sette i gang det 
grensesprengende samarbeid som er 
tvingende nødvendig om vi skal nå våre
mål. 
Fagdagen i mai var slik sett et stort steg i
rett retning for fremtidens 
konstruktive våpenhandelarbeid.

Skrevet av Alexander Harang, Leder av
Norges Fredslags Våpenhandelgruppe

Som fersk leder dro jeg på mitt første representasjonsoppdrag i Berlin for å delta på et
erfaringsutvekslingsseminar, samt årsmøtet til NP og EN.CPS. I en av de 
parallell-sesjonene jeg deltok på var en av de innledende kommentarene som følger; 
"It is important that we now focus on the SP, especially considering the MO`s role in the
NP". Jeg følte meg som Sigbjørn Obstfelder og lurte genuint sett et lite øyeblikk på om jeg
hadde havnet på feil klode. Bekymringen ble ikke mindre da jeg hadde fått forkortelsene
på det rene, og fremdeles følte at jeg ikke hadde spesielt mye å bidra med. Jeg brukte mitt
opphold i Berlin på å lytte (noe jeg litt for sjelden gjør ellers) og ble for første gang på en
stund veldig inspirert av min egen utilstrekkelighet. Jeg lærte mye og håper den 
nyervervede kunnskapen kan komme Fredslaget til gode.

Norges Fredslag har vært medlem av NP i to år og i forbindelse med den internasjonale
fredsdagen ifjor, 21.september bidro vi med en kampanje for å samle inn penger for NP
sitt arbeid i Sri Lanka under slagordet; jobb en dag for fred. En veldig god ide, men hvor
mye vet vi egentlig om de tingene vi støtter opp under og kjemper for? Det følgende er et
forsøk på å bringe ting på det rene i forhold til våre rettigheter og plikter som medlem av
to internasjonale nettverk.

NP`s formål
NP sitt overordnede formål er å bygge opp en veltrent og kompetent internasjonal sivil
fredsstyrke. Hensikten er at fredsstyrkene skal sendes ut til konfliktområder for å 

Reisebrev fra Berlin

8
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forhindre død og destruksjon, samt beskytte menneskerettighetene i de områdene de
befinner seg i. I tillegg skal de forsørge lokale grupper med det rommet som er nødvendig
for å diskutere og jobbe med sine respektive konflikter på en ikke-voldelig måte. NP lærer
opp, sender ut og lobber for internasjonale sivile fredsstyrker. Ubevæpnede fredsstyrker
og medlemsorganisasjonene fra fem kontinenter deltar i arbeidet for dette formålet.
Visjonen er å bidra til en ny global struktur for å håndtere voldelige konflikter.

Hva gjør NP?
NP ble etablert i desember 2002 for å administrere ubevæpnet sivil fredsstyrke på en "stor
skala". Dette innbefatter mangfoldige oppgaver og jeg skal her presentere et knippe av de
mest sentrale; NP ledsager sivile samfunnsaktivister, spesielt 
menneskerettighetsforkjempere og fredsarbeidere. De forsørger forebyggende 
tilstedeværelse for sårbare grupper og lokalsamfunn. De overvåker og observerer avtaler
om våpenhvile og assisterer i andre sårbare situasjoner. De formidler kontakt mellom
lokale samfunn og dets fredsarbeidere til nasjonale og internasjonale ressurser og 
nettverk. I tillegg har de i oppgave å tilrettelegge for dialog mellom grupper i konflikt.  

Hvor opererer NP?
Konflikten på Sri Lanka har siden 1983 krevd over 65.000 menneskeliv og opptil 
1,6 millioner mennesker er per dags dato interne eller internasjonale flyktninger. Siden
2003 har NP derfor vært representert i Sri Lanka med opptil 50 lokale og internasjonale
fredsbevarere. Aktiviteten har i hovedsak vært sentrert rundt de skjøre områdene i øst og i
nord. Et nytt prosjekt har akkurat blitt satt i gang på Filippinene. Til tross for 
våpenhvileavtalen i 1996 og avtalene mellom myndighetene og geriljagrupper, er det 
fremdeles mange som lever i frykt for at den voldelige konflikten skal eskalere. NP har
derfor nå fra og med mai sendt ut 6 fredsarbeidere som skal jobbe i Nord Mindanao. I 
tillegg ledsager NP menneskerettighetsaktivister i Guatemala i forkant av valget mot 
slutten av 2007.

På veien mot NP`s formål
På årsmøtet i Berlin ble det lagt stor vekt på NPs strategiplan for de kommende 3 årene.
NP har et genuint ønske om å ekspandere og forsterke sin virksomhet. Noen ledd i dette er
allerede definert; på forespørsel fra lokale fredsgrupper er NP i gang med arbeidet for å
utplassere sivile fredsstyrker i Colombia og Uganda. 

Hvordan kan Norges Fredslag bidra?
NP har i dag over 85 medlemsorganisasjoner spredt over fem kontinenter.
Medlemsorganisasjonene assisterer med å registrere potensielle feltarbeidere, rekruttere
egnede kandidater for utplassering, samt jobber medlemsorganisasjonene for å styrke de
strategiske relasjonene og bedrive politisk lobbyvirksomhet for å synliggjøre viktigheten av

9
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dette arbeidet på statsbudsjett verden over. Medlemsorganisasjonene velger også 
representanter til "The International Governing Council" som er NPs høyeste politiske
beslutningsorgan og består av medlemmer fra 13 forskjellige land.  

16.mars i år arrangerte NFL i samarbeid med Norges Fredsråd et seminar om sivile 
fredsstyrker på Blå i Oslo for å rette fokus på Norges muligheter for å bidra mer til denne
prosessen. Etter årsmøtet i Berlin og gjennom vårt nye medlemskap i EN.CPS åpner det
seg flere muligheter for oss. EN.CPS er et løst nettverk av organisasjoner som i stor grad
oppleves som en katalysator for å styrke samarbeidet med det felles formål å koordinere
de internasjonale krefter som jobber for å styrke sivile fredstjenester. Det er også en 
inspirasjonskilde i forhold til vurderingen av hva vi kan gjøre og hvem vi ønsker å 
samarbeide med. Det er flere organisasjoner i nettverket som har kommet mye lenger i sitt
NP-arbeid som vi kan dra nytte av og mange av dem har indikert et ønske om å støtte oss
dersom vi ønsker å spille en mer betydelig rolle i dette arbeidet fremover. Borgny M.
Knudsen og Frode Restad reiser 4.-8.juni til Paris, som en del av ALPICOM-samarbeidet
for å delta på rekrutteringstrening for potensielle feltarbeidere i regi av NP. 

21.september i år er igjen en internasjonal fredsdag. Kanskje vi skal benytte anledningen
til å skape en tradisjon for å arbeide mer målrettet mot NP og deres virksomhet? Vi gjorde
det i fjor, og med den nyervervede kunnskapen og deltakelsen kan vi få til en mer 
slagkraftig markering i år. Jeg vil oppfordre til engasjement rundt dette spørsmålet; 
dersom vi er tilstrekkelig motiverte og ønsker å få det til kan vi bli den første 
organisasjonen i Norge som registrerer og rekrutterer potensielle feltarbeidere til 
internasjonale oppdrag. Som et ledd i å skape en helhet i det fredsarbeidet vi bedriver,
mangler vi per dags dato denne komponenten.   

I alle nettverk og internasjonale organisasjoner vil det nødvendigvis være fokus på 
formaliteter, semantiske diskusjoner oppstår over en lav sko og av og til lurer man på
hvorfor man dro fra hjem og barn for å være med på dette. Personlige konflikter med 
røtter langt tilbake kommer til syne og noen er der bare for å ha en arena å uttrykke sin
generelle livsfrustrasjon på. Det er mye man skal ta høyde for i fredsbevegelsen og kan ta
høyde for så lenge man vet at det er noe mer handlingsrettet og betydningsfullt i vente.
Det kinesiske tegnet for konflikt består av to komponenter; fare og mulighet. Det er vår
oppgave, i samarbeid med andre, å fokusere på de muligheter som ligger i den friksjonen
som oppstår i møtet med andre. Dersom vi lykkes i det, tror jeg vi kan spille spennende
roller i begge nettverk i den tiden som kommer. La 21.september være utgangspunktet for
enda en forpliktelse til et fredsarbeid som går utover oss selv! 

Hedda
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Norges Fredslags
Våpenhandelgruppe
goes Europe!

Våpenhandelgruppen i Fredslaget er nå i
sitt andre år, og vi er stadig like aktive.
Hittil i år har vi bidratt i to større debatt
arrangement i Oslo, holdt to workshopper
for andre organisasjoner, deltatt på Nord
Norge Sosiale Forum og avholdt tre velbe-
søkte foredrag om norsk krigsmateriellek-
sport. I april tok vi imidlertid nok et stort
steg fremover da vi deltok på vår første
internasjonale våpenhandelkonferanse.

I Europa finnes et fellesskap for oss som
jobber imot våpeneksporten. Det kalles
European Network Against Arms Trade,
eller ENAAT på stammespråket. I ENAAT
møtes likesinnede fredsfolk for å diskutere
våpenhandelen, og da spesielt hva vi som
sivilsamfunn kan gjøre for å bringe denne
under kontroll. ENAAT nettverket er et
høykompetent nettverk med deltakere fra
fredsbevegelsene i England, Nederland,
Belgia, Tyskland, Italia, Sverige og Finland.
Norges Fredslags våpenhandelgruppe er de
første nordmenn som bidrar i dette 
nettveket som har eksistert i over tjue år.
Aktiviteten i ENAAT dreier mest om e-post
lister og internett forum hvor man 
oppdateres om hva som skjer hvor innen
feltet, men en gang i året møtes aktivistene
ansikt til ansikt. Dette skjer på ENAATs
årskonferanse, som altså vi fra Fredslaget
fikk delta på for første gang i år. Dette er en
konferanse hvor våpenhandelaktivistene
samles for diskutere, sosialisere og høste av

gruppens nærmest altomfattende 
våpenhandel kunnsskap.
Denne gangen var ENAATs årskonferanse
lagt til Firenze i Italia. Vi fikk tilbud om å
delta i nettverket allerede i fjor høst, så vi
var godt forberedt når april kom. Vi søkte
midler av Utenriksdepartementet for reisen,
og søknaden fikk vi tilslag på i mars. Dette
gjorde at vi kunne sende fire fra 
våpenhandlegruppen. Disse var: Knut
Hjelleset, Hanne Husaas, Bjørn Såtvedt og
undertegnede. Det hele ble en svært 
spennende opplevelse vi ikke kommer til å
glemme. I Firenze møtte vi så godt som alle
de veletablerte våpenhandelaktivistene i
Europa. De tok oss alle vel imot, og vi følte
oss alle rimelig ydmyke ovenfor vår egen
deltakelse. Det var en veldig faglig, men
allikevel hyggelig og sosial stemming blant
deltakerne. Etter to dagers konferanse var
mange nye vennskapsbånd knyttet. 

11
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Den første dagen var avsatt til 
presentasjoner og diskusjoner om 
korrupsjonen i våpenhandelen og bankers 
finansiering av våpenhandel. Mye av 
poenget med denne type presentasjoner er
at deltakerne skal presentere situasjonen ut
fra eksempler fra sitt hjemland, og så skal
alle de andre deltakerne bidra ved å fortelle
om tilsvarende situasjon i deres respektive
hjemland.  Denne seminar/ workshop
modellen fungerte veldig bra. Alt som ble
sagt var både relevant og interessant. Dagen
etter fokuserte vi på landrapporter fra hvert
land som var representert. Disse 
landrapportene forteller om tilstanden i

våpenindustrien og deres eksport, 
utviklingen i forhold til politikken og 
regelverket på feltet og ikke minst 
fredsarbeidet som blir gjort i forhold til
våpenhandel over det siste året. Etter at en
landrapport var lagt frem for gruppen 
snakket vi om dette i fellesskap på en veldig
fin måte. Vi lærte alle en masse om 
våpenhandelarbeidet som pågår i de 
europeiske landene, og vi tok med oss en
rekke gode tips til vårt eget arbeid hjem.
Dette var med andre ord nok en super 
nyttig dag i et deilig land!
Hele konsptet ENAAT tiltalte oss så veldig
at vi faktisk endte opp med å påta oss 
vertskapet for neste års ENAAT møte. Dette
vil dermed bli avholdt i Oslo, og vi har 
allerede lagt mange gode planer for 
arrangementet. Vi kommer helt sikkert 
tilbake til dette i senere nummer av
Fredsviljen.  

Bilder: Alexander, Rolf Lindahl (Svenska
Freds og Webansvarlig for ENAAT) og Ann
fra Campaign Against Arms Trade

12
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Vest-Sahara

Tre firedeler av Vest-Sahara har siden
1975 vært   okkupert av Marokko. En 
karrig stripe i øst kontrolleres av den
saharawiske frigjøringsbevegelsen Front
Polisario. Polisario har hovedkvarter ved
de saharawiske flyktningleirene i
Tindouf, Algerie, hvor også 
eksilregjeringen til Den Saharawiske
Arabiske Demokratiske Republikk
(SADR) holder til. SADR er anerkjent av
mer enn 90 stater og medlem av Den
afrikanske union. Flertallet av den 
saharawiske befolkning bor i dag i 
flyktningleirene. Fra 1975 til 1991 var det
krig mellom Marokko og Polisario. I 1991
inngikk partene en våpenhvile, under 
forutsetning av at en folkeavstemning om 
landets fremtid skulle finne sted innen
utgangen av 1992. FN nedsatte en 
operasjon, MINURSO, som skulle avhol-
de folkeavstemningen. Styrken står 
fortsatt i Vest-Sahara, men avstemningen
er ennå ikke blitt avholdt. Nå nekter
Marokko å godta at den skal 

Den Saharawiske Arabiske
Demokratiske Republikk (SADR)

Flateinnhold: 266.000 km2
Hovedstad: El Aaiún
Folketall: I flyktningleirene i Algerie
bor omtrent 165.000 saharawier. I
okkuperte 
Vest-Sahara er det vanskeligere å
anslå: 
Det gjettes på omtrent 60.000 sahara-
wier og omtrent 400.000 marokka-
nere.
Religion: Islam (sunnimuslimer)
Språk: Hassania (arabisk dialekt)
Viktigste naturressurser: Fosfat og 
fisk, muligheter for olje.

gjennomføres. 18.juni 2007 begynte de
første direkte samtaler på ti år mellom
partene.
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Blind vold mot saharawiske studenter
Av Per Kristian C. Nielsen

Først mistet hun øyet av politivold. Så ble
hun dømt til 8 måneders fengsel. Sultana
Khaya og de andre saharawiske 
studentene i Marokko har hatt et tøft
semester. 

Saharawiske studenter ved læresteder i
Marokko og okkuperte Vest-Sahara har de
siste månedene demonstrert mot 
marokkanske myndigheter. Protestene
har blitt slått svært hardt ned på. Flere
titalls saharawier er blitt skadet, mens
andre har blitt dømt til lange straffer.

Væpnede bander 
Verst gikk det ut over Sultana Khaya 
(bildet) som mistet sitt høyre øye - for
deretter å bli dømt til 8 måneders fengsel.
Ifølge en domstol i Marrakech, skal Khaya
ha deltatt i en væpnet bande og oppgitt
feilaktig identitet til politiet. 

- Hun er utelukkende dømt for at hun
ikke skal kunne reise utenlands, sa en
aktivist i den saharawiske 
menneskerettighetsorganisasjonen
ASVDH kort tid etter dommen. 

Tidligere har skadde saharawier reist til
Europa for å få medisinsk behandling og
for å drive politisk aktivisme. Det får ikke
Khaya gjort, som nå går og venter på at
saken skal opp på nytt. 

Den siste tiden har man sett en ny og

utvikling i overgrepene mot saharawiene.
De siste månedene skal bevæpnede
marokkanske gjenger ved læresteder over
hele Marokko flere ganger ha 
samarbeidet med politiet i å gå til angrep
på de saharawiske studentene. Flere av
studenthyblene har blitt ransaket og 
ødelagt, og det midt i eksamensperioden. 

Fredslaget protesterer 
23. mai sendte Norges Fredslag og 44
andre norske organisasjoner et brev til
den marokkanske innenriksministeren.
Brevet krever at overgrepene mot 
saharawiske studenter må stanse. Blant
de som signerte var samtlige 
ungdomspartier, alle de nasjonale 
studentorganisasjonene og flere av de
ledende norske humanitære 
organisasjonene. 

"Den økende og veldig forståelige 
frustrasjonen og fortvilelsen som 
saharawiske ungdommer og studenter
gjennomgår i dag, og brutaliteten som
marokkansk politi velger å bruke for å slå
ned på den med, kan føre til videre 
konflikt og voldelige konfrontasjoner i
både Marokko og Vest-Sahara", står det å
lese i brevet. 

Appellen oppfordrer marokkanske 
myndigheter til å gjøre sitt ytterste for å
beskytte studenter ved universiteter i
Marokko.

14

Ferdig Fredsviljen, Juli 2007.qxp  13-08-07  12:16  Side 14



- Studentene i Vest-Sahara er en svært
viktig del av landets fremtid, og vi 
reagerer sterkt på marokkansk politis
behandling av dem når de bruker sin
demonstrasjonsrett slik den er nedfelt i
FNs menneskerettighetskonvensjon, sier
leder i SAIH, Jonas Holmqvist. - Her må
det internasjonale samfunnet reagere, og
vi oppfordrer norske myndigheter til å ta
saken opp med sine marokkanske kolle-
ger, sier Holmqvist.

- Vi kan ikke sitte stille og se på den for-
følgelsen som saharawiske studenter nå
utsettes for. Det trengs et sterkt interna-
sjonalt press mot Marokko for å få slutt
på overgrepene, sier internasjonal leder i
Unge Venstre, Boye Bjerkholt.

Uheldig tidspunkt
Flere observatører har pekt på at den nye
offensiven mot aktivister og 
demonstranter i Vest-Sahara og Marokko
kommer på et svært upassende tidspunkt,
i en periode der frigjøringsbevegelsen
Front Polisario og Marokko forbereder de
første direkte forhandlingene siden 1997. 

- Vi frykter at bølgen av arrestasjoner og
en eskalering av volden nå kan forstyrre
forhandlingene som står på trappene. For
at partene skal komme fram til en løsning,
trengs ro og optimisme. 
Det er dessverre ikke tilfellet i dag, sier
Richard Skretteberg, fungerende leder for
rettighetsenheten i Flyktninghjelpen. 

15
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Vest-Sahara: Saharawiene venter på 
folkeavstemning: Ofre for realpolitikk
FN regner Vest-Sahara som Afrikas siste koloni, og krever at folket i Vest-Sahara skal
avgjøre landets fremtid. Men det hjelper lite for saharawiene at de har folkeretten på sin
side så lenge stormaktene vil være alliert med Marokko. 

Av Mikael Simble

Vest-Saharas befolkning, saharawiene, er
delt i to. Flesteparten bor i flyktningleirer i
Algeries ørken. Der har de bodd siden 1975,
den gangen Marokko bombet Vest-Sahara
sønder og sammen. Den andre delen av
befolkningen har blitt igjen i den delen av i
Vest-Sahara som fortsatt er under 
marokkansk okkupasjon. 

Det saharawiske folks rett til 
selvbestemmelse er nedfelt i over hundre
resolusjoner i FNs Sikkerhetsråd og
Generalforsamling. Men ennå har 
saharawiene ikke sett retten sin bli oppfylt. 

-Stormaktene har aldri vært særlig 
interessert i å legge press på Marokko, sier
leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara,
Ronny Hansen.

Nektes folkeavstemning
Marokko, som okkuperte den tidligere
spanske kolonien i 1975, gikk i 1991 med på
FNs planer for området. Da ble en 
FN-styrke opprettet for å identifisere de
stemmeberettigede og gjennomføre 
avstemningen i Vest-Sahara. Men 
FN-personellet i Vest-Sahara har hittil fått
lite å gjøre. De har vært utstasjonert i 16 år,
men har aldri fått arrangert folkeavstem-
ningen de var satt til å avholde. 

Etter først å ha sabotert FNs forsøk på å
arrangere avstemningen i halvannet tiår,
har Marokko nå gått offentlig ut og sagt at

de ikke lenger akter å godta 
folkeavstemningen. Marokko ser ingen
annen løsning enn å innlemme Vest-Sahara
i kongedømmet. Saharawiene i de 
okkuperte områdene, og Vest-Saharas 
frigjøringsbevegelse Polisario, ser på sin
side ingen annen mulighet enn 
folkeavstemning der uavhengighet kan være
ett av alternativene. Dermed er konflikten
mer fastlåst enn noen sinne. 

Selv om det er vanskelig å se hvordan 
partene kan inngå kompromisser, banes det
likevel vei for nye forhandlinger i konflikten
om Vest-Sahara.18. juni i år startet de 
første direkte samtalene på over ti år. 

- Nylig har Polisario tillatt at til og med
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marokkanske bosettere i Vest-Sahara skal
få stemme ved folkeavstemningen. Og det
til tross for at de er klart flere enn 
saharawiene, og til tross for at dette aldri
var en del av noen av de tidligere 
fredsavtalene. Men ikke engang det er godt
nok for Marokko. Nå har Front Polisario
inngått så mange kompromisser at det
knapt kan være mer å tilby enn å legge ned
kampen, sier Ronny Hansen, leder i
Støttekomiteen for Vest-Sahara, som
understreker at det vil være umulig for
Polisario å gi opp kampen så lenge 
saharawiene i flyktningleirene og i de 
okkuperte områdene står på sine legitime
krav. 

-At Marokko ikke engang godtar at 
marokkanere skal få delta i avstemningen,
viser bare at de aldri hadde intensjoner om
å gjennomføre folkeavstemningen slik de

lovet i 1991. Det hele var bare et spill for
galleriet, for å opprettholde okkupasjonen
og trenere en løsning på konflikten, sier
Hansen. 

Han poengterer at verdens stormakter sjel-
den har våget å gå hardt ut mot Marokko. 
Amerikansk oljeleting
Det er ingen tilfeldighet at den avtroppende

franske presidenten, Jacques Chirac, skal
tilbringe sin pensjon i en bolig i Marokko.
Eller at Marokko denne våren ligger i 
forhandlinger med nettopp Frankrike for
innkjøp av 18 stykker av siste generasjon
jagerfly. De to landene har alltid vært nære
allierte. De har tette historiske bånd og er
viktige handelspartnere. 

Rundt 800.000 marokkanere bor i
Frankrike, og utgjør dermed en betydelig
velgermasse. En marokkaner er nå blitt 
justisminister i den nye franske 
Sarkozy-regjeringen. Det var også Frankrike
som på 80-tallet bisto Marokko i å bygge
den 2200 kilometer lange muren som i dag
deler Vest-Sahara i to, og i dag støtter
Frankrike byggingen av bosetninger for
ulovlige marokkanske settlere i de 
okkuperte områdene. Hver gang 
Vest-Sahara-saken er oppe til behandling i
Sikkerhetsrådet eller i EU-systemet, lobber
Frankrike for marokkanske interesser. 

Også USA og Storbritannia har etter hvert
sterke bånd til Marokko. Landet ligger 
strategisk plassert ved innløpet til
Gibraltarstredet, og er en av de mest 
vestligorienterte araberstatene. Ikke 
tilfeldig er det også et amerikansk 
oljeselskap som i dag arbeider for Marokko
i okkuperte Vest-Sahara. I mai i år la 
Texas-bedriften Kosmos Energy fram sine
planer om å bore etter olje i Vest-Sahara i
2009. Det vil ifølge FNs rettsavdeling være i
strid med internasjonal lov.  

I juni uttalte USAs regjering at Marokkos
forslag om å inkludere Vest-Sahara i 
kongedømmet var et "seriøst og troverdig"
forslag. 

Spanske fiskere
Selv om det er over 30 år siden de forlot
Vest-Sahara, er det fortsatt Spania som
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juridisk sett ansees som administrativ makt
over Vest-Sahara. Spania var kolonimakt i
landet fram til 1975, men lyktes aldri å 
oppfylle FNs krav om å avkolonisere det før
Marokko rykket inn. Men det er komplisert
for Spania å legge politisk press på
Marokko for å avkolonisere sin gamle 
koloni. 

Spania gjør sitt ytterste for å legge til rette
for godt naboskap med Marokko. Uten et
godt samarbeid med sitt naboland i sør, 
flyter både narkotikaen og immigrantene
lettere inn over den utsatte spanske 
grensen. Spania ligger dessuten i disputt
over rettighetene til mulige oljeforekomster
utenfor Kanariøyene, og som om ikke det er
nok, gjør Marokko krav på de to små 
enklavene Spania fortsatt besitter på
Marokkos nordkyst. 

Den viktige spanske fiskeindustrien er 
dessuten tungt inne i de okkuperte 
områdene. Det var av hensyn til de spanske
fiskerne at Spania presset igjennom en 
fiskeriavtale mellom EU og Marokko i
2006, som flere ledende folkerettseksperter
omtaler som ulovlig. Avtalen tillater 
europeisk fiske utenfor de okkuperte 
områdene. I det evige dilemmaet mellom å
bevare det gode naboskapet eller å insistere
på avkoloniseringen av den tidligere 
spanske kolonien, har den spanske 
regjeringen valgt det første, og stikker 
spaden i jorden for å bygge en historisk 
veitunnel under stredet.

Støttes av Afrika
Mens USA og de fleste land i Europa bygger
sine bånd med okkupasjonsmakten
Marokko, har Afrika den motsatte 
politikken i Vest-Sahara-saken. 

18

Vest-Sahara-republikken anerkjennes av
den Afrikanske Union (AU) som en 
selvstendig stat. 

Blant Vest-Saharas sterkeste støttespillere
finner man blant annet de tre afrikanske
stormaktene Sør-Afrika, Nigeria og Algerie.
Et av de siste landene som anerkjente 
Vest-Sahara-republikken var Sør-Afrika.
Ifølge den sørafrikanske regjeringen var
grunnen at Marokko hadde sviktet sitt løfte
om å akseptere folkeavstemningen som de
opprinnelig hadde lovet. Nær halvparten av
FNs medlemsland har anerkjent 
Vest-Sahara som en selvstendig stat. Alle
ligger i Afrika, Latin-Amerika og Asia. 

Både SV og Venstre har nylig krevd at
Norge må anerkjenne republikken. Norge
omtales i marokkansk presse som et av de
mest saharawi-vennlige landene i Europa. 

Ferdig Fredsviljen, Juli 2007.qxp  13-08-07  12:17  Side 18



Fredslag-protest med effekt
I 3 år forsøkte menneskerettighetsaktivist
og tidligere Raftoprisvinner Sidi
Mohammed Daddach å få utlevert sitt 
konfiskerte pass. To uker etter at Fredslaget
og en rekke andre organisasjoner 
protesterte, fikk Daddach passet i hånda.

Ved to anledninger siste halvåret har
Fredslaget signert protester mot den
marokkanske regjeringen. Appellen i
november 2006 var svært vellykket.

I 2003 sto Daddach slukøret på Casablanca
flyplass. Daddach - som har tilbrakt 
mesteparten av livet i marokkanske fengs-
ler - skulle til FNs 
menneskerettighetskommisjon i Geneve for
å legge fram dokumentasjon på overgre-
pene i Vest-Sahara. Men politiet nektet
ham og hans venner å reise, og fratok dem
passene. Dersom de vendte tilbake til 
flyplassen, fikk de vite, ville det gå dem ille. 

19

I tre år var det umulig for Daddach å få til-
bake passet. Men det var fram til Fredslaget
sammen med andre norske organisasjoner i
november i fjor krevde at passet skulle 
returneres. To små uker senere fikk han
passet i hånda.

Daddach vant Raftoprisen i Bergen i 2002
for hans arbeid for menneskerettigheter i 
Vest-Sahara. Da han besøkte Bergen møtte
han moren for første gang siden de ble skilt
fra hverandre da Vest-Sahara ble okkupert.
Hun har bodd i flyktningleirene i Algerie
siden okkupasjonen i 1975, mens han har
oppholdt seg i de okkuperte områdene -
mesteparten av tiden i fengsel. Moren (t.h.)
er nå 94 år gammel og bor fremdeles i
flyktningleirene.  
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“En Quisling blir til”
Vidkun Quisling er kjent for de fleste av oss,
via gamle historielærere i den norske 
folkeskolen. Men vet vi egentlig hvem han var?
Henning Wenaas  Ribe tok turen til Telemark
Museum for å skli inn mellom ørene til 
nazistenes norske representant under andre
verdenskrig.

Tekst, foto, grafikk; Henning W. Ribe
Det åpnet 14.mai 2007 en omdiskutert 
utstilling ved Telemark Museum, 
Brekke-parken i Skien. Utstillingen dreier seg
om Vidkun Quisling og hans virke under den
tyske okkupasjonen av den norske 
territorialstat under den Andre Verdenskrig.
Hittil tabubelagte områder av Quislings liv skal
belyses på nytt for å sette ham inn i det 
historiske bildet. Det er en nødvendig utstilling,
i det øyemed at norsk historie fortjener en 
konsolidering med vår tids mest velkjente 
despot, quislingen Vidkun Quisling. 

Ankomsten til Brekkeparken Museum er 
særdeles vel anlagt, og mellom en deilig 
vårgrønn plen, struttende liljekonvaller og små
delikate, buede stier, er det lite som tyder på at
vi snart skal overvære en mørk epoke i den 
historien som har utspilt seg innenfor norske
grenser. Vi forviller oss litt bort mellom noen
sen-klassisistiske bygg, og plutselig, der stirrer
han ut på oss gjennom dørkarmen, dette 
puslespillet av en mann. Hvilket mysterium
skjuler seg bak denne fasaden? 

Armert med begrenset kunnskap, entrer jeg
utstillingens innføringsrom, kun medbrakt min
solide høyre hånd, væpner og beste kritiker,
Erlend Foynes, og der stilles vi, direkte ansikt
til ansikt med quislingen selv. Han stirrer på
oss med et uutgrunnelig blikk. - Hva skjuler
han, tenker jeg. - Hva gjorde han, hva tenkte
han, hvorfor gjorde han det, tenker jeg. - Skal
Vidkun Quisling i dag forløses fra sitt 
ettermæle som landssviker? Jeg må innrømme
for meg selv at det eksisterer i meg et slags
behov for å finne forklaringsknagger på det
despotiske bildet jeg har av denne forræderen.

Det startet tidligere i uken; adresse ukjent,
frekvens; FM 94.1, NRK P1,
Østlandssendingen. Bjørn Østring 
telefonintervjues av programverten. Østring

har, som jeg etter hvert forstår, tjent under
Vidkun Quislings styre, og han stod med tiden
Quisling selv ganske nær. Østring sier noe mot
slutten av intervjuet som fanger min oppmerk-
somhet, han beskriver Q's oppfattelse av situa-
sjonen da han skulle 
overlevere landets makt til eksil -regjeringen
9.mai 1945. For som Østring beskriver det,
Quisling oppfatter seg selv som den som har
vært i forhandlingsposisjon mellom norske og
tyske rådeinteresser over norsk landjord. Han
er en slags Norges riksdiplomat.
- Hva?, tenker jeg, dette er jo en helt annen 
versjon enn den som ble presentert i den norske
skolen anno sent nittitall. Saken var klar, jeg
måtte reise til: "Telemark, - ikke bare 
skisportens vugge."

Vi fødes, lever og dør. - En sirkel av liv
Quisling, Vidkun Abraham Lauritz Jonssøn
(1887-1945), offiser og politiker.
Født i Fyresdal som en av fire prestebarn. Den
biografiske utlegningen om Vidkun Quisling, er
den om den milde, omtenksomme, følsomme,
beleste og intelligente mannen, som ved et
hamskifte, forleder et sårbart Norge inn i det
sværeste politiske uføre som har inntruffet i
moderne tid. Krigen. Krigen i Norge, Den andre
Verdenskrig. Hitler, Tyskland, Nazisme.

Utstillingen ved Telemark Museum gir oss en
reise inn i Quislings oppvekst og barndom.
Hvordan han eksemplarisk uteksamineres med
S i artium, gjør en fremragende karriere 
innenfor det norske militærapparatet, og videre
leder, på delegasjon fra norske myndigheter, en
større redningsoperasjon i Ukraina, under
ledelse av Fridtjof Nansen. Positive 
bemerkninger står på rekke og rad, som 
understrekninger av hans bragder. Et spesielt
ekteskapsforhold, med to kvinner, er blant de få
skårene i hans offisielle liv og virke. En langt
mer utfyllende versjon finnes på 
quislingutstillinga.no, og vi tar oss ikke plass til
å referere den i sin helhet her. For min misjon
er jo nettopp hvorvidt man via disse 
forarbeidene til ustillingen, hadde kommet frem
til en mer rettferdig fremstilling av denne man-
nen. For når man er så heldig å få sitt navn ris-
set inn i språkets bilder, til spott og spe for
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ettertiden, bør det i det minste være vel 
fortjent.

Veiskiller som får konsekvenser
Ifølge Hans Fredrik Dahls biografi om

Vidkun Quisling, synes det som om Q var 
forandret, familien syntes han var blitt som en
annen for dem. Noe skjedde under hans 
hjelpearbeid i Ukraina. Han hadde sett mye
som regnes for forferdelig; hungersnød, pest,
kannibalisme. Og, jeg siterer; "han kunne ikke
lenger regnes som bundet av vanlige, borgerlige 
normer."

Så hva hadde han egentlig observert?
Quisling knows. Men det som synes tydelig er
at noen av de observasjonene han gjorde i
denne perioden, ble bekreftet av forskjellige
vitenskapelige kilder. I manuskripter og notater
til det som skulle bli hans store filosofiske verk
"Universismen", finnes essensen av Quislings
tenkning. Disse notatene består hovedsakelig
av ustringent tenkning og søken etter å bekrefte
de observasjoner han har gjort. Men 
undertegnedes interesse ligger hele tiden i
spørsmålet; Hva gjør et menneske? Altså, 
hvilke tanker og følelser ligger til grunn for et
handlingsmønster som utartet seg til et så 
konsekvent inhumant hat? Quisling knows.

Én sannhet - Hard Science
Vi skal prøve å tre inn i et verdenssyn, som

ikke lenger tilhører opinionen av norsk og
europeisk idékultur. Et doxa kalles det. Et 
verdenssyn, et paradigme. Jeg ser på verden, og
omverdenen gir meg et språk, et språk som gjør
disse betraktningene forståelige. Jeg trenger å
prate om det jeg ser. Og det er et normalt 
fenomen at Verden med stor V kan synes 
uforståelig, uoversiktlig, uoverstigelig, kaotisk,
mild, hard og ikke minst uvirkelig. Og min
påstand er at om man er opptatt av
menneskenes virke på kloden, så utvikler man
også et behov for å uttrykke seg i dette inferno
av menneskelig bestialitet. Det er ikke vår 
oppgave her å moralisere over de handlinger
som er begått. Det bærer ikke tanken fremover.
Det som er interessant, er å åpne sinnet for en
verden som tilsynelatende består av gode og
middels gode mennesker, og; avskummet. 

Det hadde seg slik at tanker om raserenhet
ble bekreftet fra flere hold. Quisling tilegnet seg
mye av datidens rasepolitiske 
historieoppfatning av både tyske, franske og
amerikanske forfattere. Overlege Egil Rian ved
Reitegjerdet psykiatriske sykehus i Trøndelag
anslo at av en befolkning på rundt tre millioner
mennesker, var omtrent 12 prosent, eller 
350 000 av dem, såkalt "defekte mennesker".
Av disse, mente Rian, var 300 000 "asosiale,
psykopater, sinker, kroniske forbrytere, 
løsgjengere og lignende". I tillegg kom vel 
50 000 åndssvake, sinnssyke, epileptikere,
døve og blinde.
I lys av dette, var det Quislings tanker 
utarbeidet seg, og den menneskefiendelighet
dette innebar, ble etter hvert indoktrinert i
hans tanker om et politisk styre. Samfunnet
måtte styres med væpnet militær makt. Det
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gjenspeiles en rød tråd av frykt i hans verden.
Verden er farlig. Den må tøyles og legges beslag
på. Kontrolleres. Få den inn i forståelige 
rammer. Men Quisling hadde funnet en vei, en
vei til lyset. Kjente toner for idéhistorikere og
religionsvitere?

"Den oppgave jeg har hatt for øye i
denne bok, er den største et menneske kan
sette sig; nemlig å tenne et nyt lys for mennes-
kene, å skape en ny verdens- og livsanskuelse i
tilslutning til erfaring og videnskap ... Jeg inn-
bilder meg å ha løst denne oppgave. Men jeg
innbilder meg ikke for det at jeg selv betyr
noget; ti som Spinoza har sagt: når vi tenker
om Universet, er det Universet som tenker seg
selv i oss. Denne nye læren som er bestemt til å
bli seierrik over alle andre, har jeg kaldt
Universismen."
V. Quisling i forordet til "Universismen"

Quislings tanker om verden blir i dag 
fremsatt som uinteressante for faghistorikere,
og de blir betegnet som uoriginale. Den 
nederlandskbaserte professoren Else M. Barth,
er den som antagelig har dykket dypest i
Quislings notater. Hun utga i 1996 boken "Gud
det er meg. Vidkun Quisling som politisk filo-
sof", hvor sitatet "Gud det er meg", er hentet
fra hans notater. Som Barth bemerker det; det
sier en del om hans tenkning.

Men det vi kan lære, er jo å gjenkjenne 
hvilke fenomener som ligger bak en slik vilje til
å forandre. Mulig er Quislings tanker 
uinteressante i dag, men som person er langt
ifra uinteressant. Vi forstår etter hvert at vi har
å gjøre med en mann med et grandiost
selvbilde, som er plassert i en verden av 
ufyselige skapninger, nemlig menneskene. Her
blandes en god dose religiøsitet med troen på
fremskrittet og en porsjon fremmedfrykt. En
kjent politisk oppskrift med lange tradisjoner i
europeisk kulturhistorie. Les videre; Svaret;
Forløsningen ligger like rundt hjørnet nå.

En rettmessig krig
Så hadde det seg slik at de historiske 

betingelsene lå til rette for at Vidkun Quisling
fikk muligheten til å handle innenfor de 
tankerammene som preget hans verdisyn. Ved

hjelp av Nazi-Tysklands invasjon kunne han
sette sitt preg på det 
samfunnet som sognet 
til hans prestedømme, og det fantes trolig ikke
for ham, noe mer naturlig enn akkurat det.
Vidkun Quisling gjorde akkurat det han var satt
til verden for å gjøre, redde den fra det 
moralske forfall og gjeninnføre orden i 
universet. Det var et stort ansvar. Et ansvar
som førte til så store motforestillinger at han
måtte bøte med livet, og hans navn skulle 
foreviges i ordbøkene av opposisjonen, med det
motivet å skape en djevelsk figur. 

For å oppsummere; det er ikke vår oppgave
her å moralisere over fortidens hendelser, men
å prøve å se dem i et nytt språklig lys.
Konsekvensene herfra har vi hørt om før.
Francis Bacon har fått berømmelse for 
formulaet; "Kunnskap er makt", og blandet
med min påstand, språk er kunnskap, så
betinger dette at Makten er hos den som 
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formulerer språket, ergo; vår oppfattelse av oss
selv og verden rundt oss. Med dette som 
grunnlag synes ikke Vidkun Quisling for meg
som verken landssviker eller forræder, men
snarere en martyr. Et menneske som ble 
henrettet for sin tro, av det besnærende 
kunnskapssamfunnet og demokratiet, vår 
religion, troen på argumentets slagkraft. Om
det er ønskelig å opprettholde en realistisk
debatt, kan man ikke undervurdere de kreftene
som til enhver tid er tilgjengelig i 
menneskeheten eller de begrensede grupper
som fungerer i samfunnet. For der vitenskapen
fortsetter å sable ned, dogmatisere og knuse
religiøsiteten i mennesket, der etterlater den
også sår som behøver helbredelse. Vi har alle
vår tro, om det er vitenskap eller gud, er for
meg ett fett, så lenge man aktivt motarbeider
organiserte folkemord av den eller den andre
gruppen. Menneskene er både i og utenfor 
konfliktens kjerne. Men "de andre" er sjelden
problemet alene. Vi lever tross alt på samme
klode.

Å ville er stort, skriver Vidkun. Og jeg må til
en viss grad si meg enig. Store og gode 
handlinger har ofte blitt til på bakgrunn av
denne, men å ville er også potensielt farlig. For
andre. For viljen viser ingen hensyn. Den er en
enorm kraft, men den må tøyles. Siden den
også kan kamufleres, i form av å være til "de
andres beste", oppstår viljen til tider som et
mangehodet og kraftfullt monster, som ikke
evner å se sine egne begrensninger. Viljens 
problem er dens manglende evne til å se ut av
seg selv, til selvinnsikt, til selvkritikk. Den
kamuflerte viljen som manifesteres i 
forskjellige politiske program, må avsløres, slik
at man kan finne de virkelige konsekvenser av
tankesettet.

U2 og Michael Jackson, Hitler og
Quisling

Det er mange før Quisling som har prøvd å
"redde" verden, både musikere, poeter og ikke
minst politikere. De har alle en felles visjon om
et mål, en utopi, en verden hvor vi alle holder
hender, synger glade sanger hele dagen og
nyter hvert sekund av det gode liv. Så tanken i
seg selv er god nok. Spørsmålet som står igjen
er; med hvilke midler. For konfliktene oppstår

jo som regel når man ikke klarer å overbevise
den andre parten om at det man tenker er den
beste løsningen. Det er en distinkt forskjell
mellom felles tankesett og egne følelser, ment
som, at i min verden, hadde ting fungert best
slik. Å uttrykke seg muntlig, er ikke det samme
som å utrykke seg i skriften. Å leve i fantasiens
irrganger, er ikke det samme som å utrykke seg
i skriften. Vidkun Quisling var nok en 
drømmer, en drømmer med en enorm vilje. Og
som drømmer, faller han inn i den lange 
rekken av andre drømmere, som på det ene
eller andre planet, har ønsker om en bedre 
verden. And guess what? Utopien er fjern, 
nettopp fordi den er 
uoppnåelig, nettopp fordi den er en drøm og
nettopp derfor er vi nødt til å leve de livene vi
har, med de 
omstendighetene som til enhver tid råder. Det
er livet. Utopien er nå. Drømmen og 
virkeligheten er her. Nå. Til enhver tid. I alle
mennesker.

I et snev av selvironisk oppgivelse, finner jeg
i mitt våpenhylster, ikke et ladd våpen, intet
skarpt sverd, ingen strøken penn, men av alle
ting, og jeg skammer meg litt; den moralske
pekefingeren, nå må dere være venner, og jeg
har ingen annen begrunnelse enn at den kloke
vet at det er det beste for alle parter. For den
som ønsker andre godt, den skaper positive
handlinger og tanker i sin nære omgangskrets,
og der, der har vi alle gjennomslagskraft.

Så gjenstår spørsmålet; Hva gjør et 
menneske? Hva gjør du? William Shakespeare
får avslutte denne artikkelen med den 
forlengede versjonen i Shakespeares oversiterte
sitat fra skuespillet Hamlet. 

"To be or not to be, that is the question.
Whether 'tis nobler in the mind to suffer the
slings and arrows of outrageous fortune, or
take arms against a sea of troubles, and by
opposing, end them."

Ferdig Fredsviljen, Juli 2007.qxp  13-08-07  12:17  Side 23



24

Er du en verdensborger?

- Dere skal gjøre et historisk eksperiment
er de første ordene som vekker meg denne
iskalde morgenen på Studentersamfundet i
Trondheim. Morgendagens ledere er 
pakket godt inn i skjerf og ullgensere og er
årvåkne i blikket. Den Internasjonale
Studentfestivalen i Trondheim (ISFiT) har
invitert 400 deltakere fra hele verden til å
gjennomføre et eksperiment: 
Kan verden styres av et verdensparlament? 

Verdensparlamentet skal være et alternativ
til FN, hvor verden skal deles inn i 
valgregioner som alle velger én 
representant for sin region. I dette 
eksperimentet er Verdensparlamentet delt
inn i 16 geografiske regioner, hvorav sju
regioner representerer Europa. I tillegg er
det to grupper fra Amerika, to fra Afrika,
tre fra Asia og en fra Australia. - Det å dele
deltakerne inn i stemmegivende grupper
var utfordrende. Nå er jo Europa overre-
presentert i forhold til de reelle 
innbyggertallene, men vi måtte gjøre det
for å få frem nyansene. (Hans Holand,
Prosjektsjef i ISFiT 2007)

Jeg ser meg rundt i salen. Blant ullgensere
ser jeg også sarislør, turbaner, rødt hår,
sort hår, smale øyne og blå øyne. Verden er
samlet her i dag. Men ser de på seg selv
som  verdensborgere? Er jeg en 
verdensborger? Og er det mulig at alle vi,
med vår ulike bakgrunn, oppdragelse og
verdensforståelse kan jobbe sammen mot
et felles mål?

Due to our tight time schedule we need to
proceed, lyder det i mikrofonen. Den første
arbeidsdagen i verdensparlamentet er i
gang. Verdensborgerne som er samlet her i
dag får en kort innføring i reglene. You
need a vision for yourself in order to make
a vision for the world er oppfordringen fra

professor og selvutnevnt verdensborger
Andrew Strauss. Han mener at en av 
forutsetningene for å delta i et 
verdensparlament er at vi evner å se på oss
selv som aktive deltakere i samfunnet som
kan bidra til å endre verden. Og det er 
nettopp dette som er utgangspunktet for
Verdensparlamentet: Hver deltaker skal
representere seg selv uavhengig av nasjonal
identitet, og de skal ytre sine meninger ut
fra det de mener er til verdens beste. I dag
er vi alle verdensborgere.

Temaet for ISFiT 2007 er globalisering og
tittelen "Global Boundaries" skal sette
fokus på hvilke grenser som oppheves og
hvilke nye som skapes som følge av 
globaliseringen. Vi lever i en verden som
veves stadig tettere sammen, og hvor 
nasjoner blir stadig mer avhengige av 
hverandre. Med et enkelt tastetrykk kan vi
gi en klem til en venn på den andre siden
av jordkloden, samtidig som vi daglig er
vitne til verdens krig og konflikter i media.
Men hva kan vi gjøre for å forandre 
verden?

Dagens agenda i Verdensparlamentet er
konflikten i Sudan. Deltakerne skal ta stil-
ling til to resolusjonsforslag. Den første
argumenterer for  internasjonal interven-
sjon for å beskytte sivilbefolkningen i
Darfur: Verdensparlamentet anbefaler at
FNs fredsbevarende styrker utplasseres i
konfliktregionene, og at FNs medlemsland
bidrar med finansiering, personell og nød-
vendig utstyr til operasjonen.

Det andre resolusjonsforslaget respekterer
Sudans suverenitet og ønsker ikke interna-
sjonal intervensjon: Verdensparlamentet
anbefaler at ingen internasjonale styrker
går inn i Darfur før en eksplisitt invitasjon
fra regjeringen i Sudan foreligger. 
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Verdensparlamentet koker og diskusjonen
er i gang i de 16 gruppene. Det er tydelig at
denne saken engasjerer. En gutt fra 
Øst-Europa tar ordet og legger engasjert og
gestikulerende frem sitt syn, men han blir
avbrutt av fasilitatoren. Hvis gruppen skal
følge prosedyrene må de først velge en
representant som skal delta i paneldebatten
når verdensparlamentet samles igjen. Det
er flere som melder sin interesse, og etter
en kort appell fra hver velger gruppen sin
representant ved håndsopprekning.
Stemningen i den nord-afrikanske gruppen
har allerede nådd taket. Seks villige 
kandidater står midt i ringen og 
argumenterer selvsikkert for at de skal ta
med gruppens meninger videre ut i verden.
Applausen og latteren sitter løst, og jeg 
tenker at jeg kanskje heller vil være 
afrikaner enn verdensborger.

Kan Storsalen være stille, dette er ikke en
fotballkamp! Debatten i
Verdensparlamentet er i gang, og 
stemningen i salen kan ganske riktig minne
om en middels bra kamp på Old Trafford.
De 16 representantene legger frem sitt syn
på de to resolusjonsforslagene, og resten av
forsamlingen jubler og applauderer hver
gang deres representant uttaler seg, eller
buer og mumler til sidemannen når de er
uenige med andre regioner. 

Verdensparlamentet stemmer først om
intervensjon eller ikke. Alle nikker og er
enige om at vi har et ansvar som 
verdensborger om å gripe inn i og forsøke å
løse konflikter. - Det er bedre å gjøre noe
enn å være passiv. Det er jo gammelt nytt
at engasjerte studenter vil redde verden.
Men det er to deltakere i
Verdensparlamentet som er uenige i dette,
og diskusjonen får en ny vending.
Representanten for Midtøsten ønsker ikke

at internasjonale aktører intervenerer i
nasjonale konflikter, og basert på egne 
erfaringer går han mot strømmen: Hvordan
kan en styrke som griper inn i en konflikt
med mer våpen skape fred? Representanten
fra Nord-Afrika er også negativ til FNs
fredsbevarende styrker, men fremmer et
forslag til at FN skal bistå den Afrikanske
Union. 

Etter flere runder med  stemmeavgivninger
kommer Verdensparlamentet frem til en
anbefaling om at FNs intervenering i Sudan
er riktig. Dette ble avgjort med 15 mot 1
stemme, og Verdensparlamentets 
representanter med førstehånds erfaring
fra FNs rolle i konflikter ble altså ikke hørt.
Igjen. Hva er da forskjellen mellom
Verdensparlamentet og FNs påståtte 
manglende demokrati?
Verdensparlamentet gir oss muligheten til å
gjøre endringer og fatte beslutninger uten
at vi trenger å ta hensyn til byråkratisk
organisering. Det er en arena hvor saken er
fokus og viljen til å gjøre en forskjell er
drivkraften. 

Verdensparlamentet har i dag gitt 
fredsbevegelsen et eksempel på en ny 
verdensorden som kan fremme et direkte
demokrati. Men det er åpenbart at 
konseptet må utvikles videre for å bli et
fullverdig alternativ og ikke en reform av
FN-systemet. Kanskje dette kan lede oss
nærmere Ghandis visjon: Be the change
you want to be in the world.

Les mer om Verdensparlamentet her:
www.world-parliament.org
www.isfit.org/wpe

Skrevet av Borgny Knutsen, 
Prosjektkoordinator i NFL
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Fredspedagogikk er et spennende felt i
utvikling og fredsundervisning er et av
Fredslagets hovedsatsningsområder i den
nye strategiplanen. Det er allerede mye
aktivitet i Fredslaget som ligger innunder
dette området, og den nye temagruppen i
fredsundervisning er ment å være et
samlende og koordinerende forum for ulike
aktiviteter innen dette feltet. Utvikling og
utveksling av kompetanse innen området
vil få høy prioritet. Den nyopprettede 
gruppen består av Elisabeth Eik, Eirin
Annamo, Borgny Knudsen, Hedda Bryn
Langemyr og Ingrid Brudevoll, og skal ha
sitt første arbeidsmøte den 30. mai i 
FN-sambandets lokaler i Storgata.

Hva er egentlig fredspedagogikk? Hva 
tenker vi oss at fred er og hvordan skaper
man dette? Hva slags kunnskaper og 
ferdigheter er det vi mennesker trenger for
å bli bedre til å løse våre konflikter på livets
allehånde arenaer? Hva finnes av 
kunnskaper og ferdigheter i vår 
organisasjon allerede, og hvordan kan vi
arbeide videre med å spre denne 
kunnskapen internt i organisasjonen og
eksternt i andre miljøer? Hva bedrives av
fredspedagogikk i andre organisasjoner i
Norge, Norden, Europa? Vi vil finne ut hvor
det finnes kompetanse som vi mangler og
ut fra dette lage en plan for å utvikle vår
fagkompetanse videre. 

Den Globale Fredsskolen er allerede et godt
etablert prosjekt innenfor Fredslaget, og
dette prosjektet vil nå falle inn under den
nye temagruppens område. Det er 
meningen at den nye gruppen etter hvert
skal kunne bidra i videreutviklingen av
dette prosjektet. Det første som står på 
listen her er ferdigstillelsen av kurspermen
til Den Globale Fredsskolen. Den skal bli en
pedagogisk gjennomført manual som skal
kunne brukes av lærere som har fått den
grunnleggende opplæringen som tilbys i
"training for trainers" kurset. Permen vil
også ha rom for videreutvikling.

Mye spennende er på gang for den nye
temagruppen i fredsundervisning, og vi ser
for oss en aktiv og meget engasjert gruppe
som kanskje til og med kan bidra med nytt
stoff og tenkning innen området.

Av Eirin Annamo

Fredsundervisning på Agendaen
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Torbjørn Tannsjø
kommer fra Sverige
og er professor i
praktisk etikk. På
bakgrunn av spør-
reundersøkelser om
folks holdninger til
forskjellige former
for å ta liv, reflekte-
rer han rundt resul-
tatene og hva de sier
om folks moralske
oppfatninger. Av

emner han diskuterer finnes mord, abort,
krig, dødsstraff og eutanasi som de viktig-
ste. For å belyse disse temaene lager
Tannsjø seg tre 
kategorier som han mener folk flest faller
inn i; pragmatisk forhold til drap, læren om
livets hellighet og læren om retten til eget
liv. 

Læren om livets hellighet kommer for
Tannsjø klarest til uttrykk i det norske 
partiet KrF, hvis sier at det å ta liv under
noen omstendigheter er galt, med mindre
en gjerningsmann har gjort seg fortjent til
dødsstraff (også i krig). Læren om retten til
liv sier at etthvert menneske har enerett til
å bestemme over eget liv, noe som gjør at
teorien åpner for selvmord, i motsetning til 
læren om livets hellighet. 

Den siste kategorien som Tannsjø leverer er
den pragmatiske holdningen til drap. Den
sier at en må se på samfunnet som helhet
og utrede hvordan summen av konsekven-
sene ville blitt dersom man tillater forskjel-
lige former for drap. Disse inndelingene er
ikke alltid like lett å følge, og for personer

som ikke allerede er kjent med problemstil-
lingene på en filosofisk-teoretisk måte fra 
før, kan ofte få vanskeligheter med å se
gangen i argumentene som Tannsjø 
leverer. 

Her starter også problemene. Selv om jeg
rent statistisk sett er enig i svarene 
til Tannsjø, er debatten han skisserer lite
givende. Boken har heller form som 
et 200 sider langt leserinnlegg enn en 
seriøs debattbok. Hans foretrukne 
retning, den pragmatiske (noe han gjerne
må komme med åpenlyst) blir vist til, 
ikke bare å være den rimeligste, men 
nesten også den eneste rimelige av de tre
standpunktene. Den 'vinner' ni av ni 
debatter uten reell konkurranse, og har 
ingen svakheter. Debatten er uten 
dynamikk, spenning og innlevelse. De 
konkurrerende teoriene blir konsekvent
angrepet for sine urimeligste sider, og 
har, etter Tannsjøs behandling, ikke livets
rett. 

Boken er riktignok ikke blottet for gode
poenger, men som debattbok er den 
håpløs. Tannsjø's tanke om hvorvidt mord
kan være akseptabelt dersom det fører til at
flere barn blir født er tankevekkende og
spennende, men for min del henter han
aldri ut det fulle potensialet i distinksjonen
mellom livs kvantitet og kvalitet. Det er
synd. Istedet surrer han mellom kategori-
ene sine, uten at det gir stort mening for
oss andre. Noen bøker skal man droppe.
Dette er en av dem.

Av Michael Hertzberg

Noen ganger skal man drepe
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- I 2003 innførte Israel en ny lov som 
gjorde det forbudt for israelere å gifte seg
med palestinere fra Vestbredden og Gaza.
Poenget er å hindre palestinere som bor
Israel i å gifte seg med palestinere fra de
okkuperte områdene, og dermed øke den
palestinske befolkningen i Israel, forteller
Mohammed Zeidan i Arab Association for
Human Rights. 

Vi sitter i foreningens lokaler i Nazareth og
lederen, Mohammed Zeidan, forteller om
menneskerettighetssituasjonen for den
palestinske minoriteten i Israel. Ikke alle
palestinere ble fordrevet ut av Israel under
krigen i 1948-49. Noen ble boende i Israel
og i dag utgjør disse ca. 1,2 millioner, eller
20 prosent av Israels befolkning.  

Unntakstilstand og konfiskering av
eiendom
- Fra 1948 til 1966 var det unntakstilstand i
Israel. Da gjaldt sivile lover for jøder og
militære lover for ikke-jøder, forteller
Zeidan. En serie lover vedtatt på 50-tallet
gjorde at den israelske staten kunne 
konfiskere 60 prosent av all eiendom eid av
palestinere i Israel. I hovedsak fordi 
palestinerne ikke hadde bodd på sine 
eiendommer under krigen i 1948-49 da de
ble tvunget til eller truet til å flykte.  
- Vi kaller disse "tilstedeværende 
fraværende", sier Zeidan ikke helt uten
islett av ironi.

Landsbyer og mennesker som ikke
finnes
Siden 1966 gjaldt de samme lovene for
jøder og ikke-jøder, men ifølge Zeidan 

sluttet ikke diskrimineringen av den grunn.
Over 100 palestinske landsbyer er ikke
anerkjent av israelske myndigheter, noe
som innebærer at innbyggerne ikke får 
tilgang til på offentlige tjenester, selv om de
må betale skatt. De får heller ikke lov til å
reparere husene sine eller bygge nytt. Ofte
blir husene deres revet. Eneste måten 
innbyggerne kan bli anerkjente på er å rive
husene sine og flytte inn til byene.  
- Israel har etablert sju spesialområder i
Negev for palestinere og beduiner som på
denne måten er tvunget til å flytte.  

Diskriminerende lovverk
- Lovverket i Israel diskriminerer direkte og
indirekte på basis av etnisitet. For eksempel
har jøder fra hele verden rett til å bli 
israelske statsborgere, mens palestinere
som måtte flykte ikke får vende tilbake.  I
2002 ble "Israels Råd for Demografi"
startet opp igjen. Det statlige rådet har til
oppgave å sørge for å øke jødenes 
fødselsrate for å bevare Israels jødiske
karakter. I 2003 kom den nye 
ekteskapsloven. 
- Israel ble opprettet i 1948 som en jødisk

og demokratisk stat, men har fra da og fram
til i dag prioritert det jødiske på bekostning
av det demokratiske. Vår minoritet blir sett
på som en demografisk tidsbombe og en
trussel mot vår egen stat. Dette er ikke et
demokrati verdig, avslutter Mohammed
Zeidan.

Av Trond Botnen

Blogg fra Botnen: To folk, ett land
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