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◆ KULTUR
Spår nedgang i rubrikkannonser
Det vil bli færre som ønsker å kjøpe rubrikkannonser
for bil, stilling og eiendom i avisene neste år, spår
medieanalytikerne i Carat Media & Research.
Hele 25 prosent av dette annonsevolumet vil
forsvinne i løpet av 1999, ifølge prognoser fra Carat.
Konjunkturomslaget i økonomien er en av
årsakene, men også andre faktorer spiller inn,
mener analytikerne. Særlig på stillingsmarkedet vil
annonsørene i stadig større grad bruke internett,
tror administrerende direktør Terje Vold i Carat
Media & Research.
– En av årsakene er at det er flere kvalifiserte
søkere som søker jobb over internett, noe headhuntere og rekrutteringsfirmaer allerede har skjønt, sier
Vold til Dagens Næringsliv.
NTB

Suksess for Olsenbanden
Publikum strømmer til kinoene i Danmark for å se
de siste sprellene til Egon,
Benny og Kjeld i Olsen
Bandens sidste stik.
Filmen fikk premiere i helgen
og over 100.000 mennesker har
siden sett den. Den har innspilt
5,2 millioner kroner. Ingen filmer
har spilt inn flere kroner i løpet
av åpningshelgen i Danmark,
opplyser Nordisk Film.
Filmen er satt opp på 79 kinoer
over hele landet.
Arve Opsahl
Den norske
Olsenbanden-filmen som også heter
Olsenbandens siste stikk, får premiere 19. februar.
NTB

Internett uten abonnement
Det danske selskapet Image Scandinavia vil neste
år tilby nordmenn tilgang til internett uten abonnementsavgift.
Tilbudet er allerede lansert i Danmark og utvides
neste år til hele Norden, sier direktør Frank
Rasmussen til Dagens Næringsliv.
Image Scandinavia skal i stedet tjene penger på
tellerskritt, utleie av plass til hjemmesider og netthandel. I Danmark, hvor Image Scandinavia kjøper
tellerskritt av Tele Danmark, har selskapet 40.000
brukere.
Telenor Nextel, som tar 795 kroner i årsavgift for
internett-tilgang, har ingen planer om å følge
danskenes eksempel, ifølge informasjonsjef Arne
Cartridge. I tillegg til Nextels årsavgift tjener Telenor
på tellerskritt, som brukerne må betale uansett
nettleverandør.
NTB

Brettspill holder stand
De gode gamle brettspillene klarer seg godt i
konkurransen mot elektroniske spill. Nordmenn
kjøper spill for over 120 millioner kroner i år. Sju av ti
spill selges i november og desember.
Julen er ved siden av påsken den store spillhøytiden i Norge. Fire av ti brettspill er familiespill som
voksne og barn spiller sammen.
Mye tyder på at foreldre som har dårlig samvittighet fordi de har tilbrakt lite tid med familien,
kjøper spill for å samles rundt spillebrettet, mener
Pernille Arnt, markedsdirektør i Hasbro Nordic, et
av verdens ledende firma innen spill og leker.
NTB

Universitetskarakterer fra 1 til A
Universitetet i Trondheim vil som det første i Norge
innføre det europeiske karaktersystemet ECTS,
som baserer seg på bokstaver i steden for tall,
skriver Adresseavisen.
Det nye systemet, som skal innføres fra høstsemesteret 2001, ble vedtatt innført av NTNUs kollegium sist torsdag. Skeptikere er redde for at universitetet nå vil komme i utakt med andre norske
læresteder.
NTB

Solidaritet på skjermen julaften
◆ FILM
Av Bernhard Stormyr

Julaften kommer filmen fra Midtun
til Zakkori på NRK til å vise hvordan
et solidaritetsprosjekt skaper kontakt mellom barn.
Midtun skole på vestlandet har siden 1988 holdt kontakt med skolen
Zaccori i Afghanistan, og julaften
kan tv-seere bli kjent med samarbeidet mellom disse skolene. I 1996
reiste produsent og regissør Janneche Strønen til Afghanistan sammen
med daværende rektor ved Midtun
skole, Tove Kayser.
– I filmen får man se to barn i hovedrollene, Linn Carina Elgan fra
Midtun og Hamidullah fra Zaccori.
Det er barna som får fortelle hva de
tenker og mener, sier Tove Kayser.
Oppfordringen fra filmmakerne er
at alle kan drive et slikt solidaritetsarbeid.
– Helt siden vi startet samarbeidet har vi arrangert vårdagen, som
er en dag der vi har lotterier og an-

dre aktiviteter for å skaffe penger. Vi
sender minst 16.000 kroner til Zaccori, og det er nok til å drive skolen,
sier Kayser.
Ved Zaccori er det rundt 300 elever, men alle er gutter. Dette er et resultat av Talibans konservative tolkning av Koranen, og Kayser ser dette som et problem. Men hun understreker at Taliban også blir oppfattet

positivt på landsbygda, for de avvæpnet landeveisrøvere slik at folk
fikk en tryggere tilværelse.
– Da vi var i Afghanistan forhandlet vi om jenteskoler, og Taliban gikk med på at det skulle bli
skoler for jenter også. Det har
kommet på plass, men ikke helt
som vi trodde. Jenter får bare
undervisning i Koranen i moske-

Den afghanske hovedpersonen i filmen er Hamidullah, og han forteller om sine
erfaringer med Zaccori skoles kontakt med den norske skolen Midtun.
Foto: Afghanistankomiteen
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Kommunistiske krigs
NKP presenterte på en
pressekonferanse
22.10 boka Død over
de tyske okkupanter.
Ingen aviser kom for å
høre hva forfatterne
Birger Bakken, Reidar
T. Larsen, Arne
Jørgensen og Åge
Fjeld hadde å si. KK
prioriterte i stedet et
to siders intervju med
den høyreekstreme
filosofen Nina Karin
Monsen. Det viser
dessverre hvor lang
avstanden til krigen nå
er blitt, også for KK.

◆ BØKER
Anmeldt av Lars Borgersrud
Birger Bakken, Reidar T. Larsen,
Arne Jørgensen og Åge Fjeld
Død over de tyske okkupanter
Dokumentar, Informasjonsforlaget

H

østen 1940 var det vi
kom i gang med å
trykke NKPs første illegale avis. Det var ei
lita sak som het
‘Kjensgjerninger’, og den ble trykket i
Welhavensgate hvor Osmund Brønnum og jeg bodde. Det var Just Lippe
som laget utkastet til første nummer –
vi var så utrena i illegalt arbeid. Just lå
på gulvet og sveiva på en stensilmaskin,
og jeg fløy bort gardina i ett sett for å se
om det var noe mistenkelig utafor…»
Slik kan vi lese om starten på
NKPs illegale krigsinnsats. Fortjener
en bok om det oppmerksomhet? Ja, i
høyeste grad. Alle som interesserer
seg for hva som skjedde i Norge
under krigen må interessere seg for
dette. «Utgivelsen av boka er blitt
nødvendig fordi våre politiske motstandere har forsøkt å ta fra oss nasjonal heder», heter det i forordet.
Under den kalde krigen er vi blitt
flasket opp med forestillingen om
heltene i Milorg, som kjempet uavbrutt mot nazismen ikke bare fra 9.
april, men hele veien siden Hitler
kom til makta i Tyskland. Denne
boka gir et lite innblikk i en annen
virkelighet.

Motstand på mange områder

Okkupasjonsforskingen er sakte
men sikkert i ferd med å bringe på
det rene at etableringen av organer
som Kretsen, Milorg og flere andre
ikke i første rekke skjedde med tanke
på motstandskamp, men snarere for
kontakt og meningsutveksling. Først
senere ble de organer for motstandskamp. Kommunistpartiets mot-

standskamp, særlig etter at Tyskland
angrep Sovjet, kan det imidlertid
ikke være noen som helst tvil om.
Denne boka gir et innblikk i hvordan
denne krigsinnsatsen kunne arte seg.
Selv om Norges kommunister
gjorde en innsats på alle områder av
motstanden, var det nok særlig et
område hvor man fikk en helt dominerende stilling, nemlig det illegale
avisarbeidet. Takket være overlegen
illegal organisasjonserfaring kunne
NKPs presseapparat under deler av
krigstiden etablere nærmest et pressemonopol, som også trykket aviser
fra andre grupper. Hovedmannen
bak denne utrolige prestasjonen er
Drammens store sønn og landets
mest vitale krigsveteran, Finn Pettersen. NKPs illegale presse betød mye
for det som ble kalt «holdningskampen», særlig fordi befolkningen
gjennom de illegale avisene fikk
kjennskap til vendepunktene i storkrigen.
Store tap

Ikke noe annet parti opprettholdt som
NKP sin organisasjon etter Terbovens
partiforbud, som for øvrig først slo
mot NKP. DNA-toppene trengte for
sin del ikke egen partiorganisasjon, siden man fikk sine nøkkelfolk inn i administrasjonene i London- og Stockholm, og skapte egen e-tjeneste for å
holde styr på samtalepartnerne hjemme. De andre partiene gikk i oppløsning. Når man leser denne boka, får
man en mistanke om at mange som
var aktive i den tidlige motstanden
måtte være radikalere. Det er et interessant spørsmål om radikalerne var
«overrepresentert» i motstanden?
Kan man lese noe om den politiske
tendensen i motstandsaktiviteten
hjemme, ved for eksempel å forsøke å
undersøke motstandsofrenes partitilhørighet? Det er aldri forsøkt gjort.
Materialet om personene i NKPs partiledelse indikerer dette.
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ene, sier Kayser. Men pengene
fra ODs prosjekt i 1996 går
også til undervisning for jenter.
I fjor ble byggingen av seks skoler i Badakshan i det nordlige
Afghanistan støttet, og her går
jentene på skole. ODs midler
ble brukt i Pakistan også, der
tre jenteskoler for afghanske
flyktninger fikk støtte til drift.
– Men i Talibans områder
fungerer undervisningen for
jenter fortsatt dårlig, selv om vi
ble lovet at ODs midler kunne
brukes til pikeskole, sier Kayser. Hun mener at barna lærer
mye av utvekslingen mellom
skolene.
– Vi har en rørende utveksling
av tegninger, brev og rapporter.
Solidaritetsdagen vår er som liten 17. mai i nærområdet, og vi
ser at det går an å holde kontakten mellom barn fra ulike deler
av verden. Slik får de norske barna lære om at det finnes barn
også andre steder, og at det går
an å være barn i et krigsherjet
land, sier Kayser.

sminner
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Ønsker granskingskommisjon om
utlendingslova
– At rettstryggleiken
har vorte uthola er den
viktigaste oppsummeringa etter ti år med
utlendings-lov, seier statsvitaren Turid Heiberg,
som har redigert ei
ny bok om norsk
innvandringspolitikk.

◆ ASYLPOLITIKK

Krigsminner, ikke partihistorie

Ikke noe annet parti hadde så
mange tap blant sine ledere. Noen
kritiske ord. Boka har en del formelle svakheter, og er for lite
gjennomarbeidet til å kalles en
strukturert partihistorie. Den
knytter seg ikke skikkelig til forsking om emnet, heller ikke til
partiets egne arbeider. Flere sentrale spørsmål er lite eller ufullstendig behandlet, som for eksempel partiledelsens utspill i 1940.
Andre gir helt feil svar. Etter mitt
syn er det merkelig å lese at «partiets uforsonlige kamp mot fascismen gikk videre med full styrke»
(etter 9. april) når man med dette
mener at partiet deltok i manøvrene for å få tyskerne til å avsette
Quislings kuppregjering. Den
mest «uforsonlige» kampen da var
faktisk den norske hærens væpnede kamp, som partiledelsen ikke
støttet!
En gjennomgående feil i hele
boka er at sabotasjeorganisasjonen (under Wollweber, Hjelmen
og Sundes ledelse) beskrives som
del av partiet NKP. Det er ikke riktig. Den var startet av NKVD, og
var helt uavhengig av NKP. Dens
innsats kan selvsagt ikke krediteres partiet, selv om det var kommunister i begge organisasjoner,
og selv om de to organisasjonene
samarbeidet i perioder. At det var
strid om sabotasjen som kampmiddel i 1942 og 1944 er ikke
drøftet, og likeledes strid og uenigheter innad om ledelse og andre spørsmål.
Etter mitt syn er dette samme
slags forflating av historien som
dessverre preget Just Lippes partihistorie fra 1963, og partiets Hvitbok om 1940, og som har lang tradisjon tilbake i NKPs historie.
Istedenfor å ta de vanskelige tingene opp, ble de liggende, for senere å forårsake eksplosjon, som
under partioppgjøret i 1949. Dis-
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Av Guri Kulås

U

tgangspunktet for boka
var å undersøka kva
som har skjedd med
innhaldet i- og med
praktiseringa av utlendingslova, sidan Stortinget vedtok ho
i 1988.
Innvandringspolitikk og utlendingslov – samtidens klagemur er ein
gjennomgang av både norsk innvandrings- og minoritetspolitikk og boka
presenterer mellom anna heilt nytt
materiale om statsborgarskap, trygdepolitikk
og altså ikkje minst om
rettstryggleik.
– Innskrenkinga av
rettstryggleiken er det
alvorlegaste som har
skjedd på området desse
ti åra, seier Turid Heiberg, som har vore redaktør for artikkelsamlinga.
Det er stor kompetanse som står samla
bak dei ulike artiklane i
boka, som professor
Thomas Mathisen, advokatane Bente O. Roli
og Trond Romstad og
leiar av Antirasistisk
senter S. Ananthakrishnan, blant fleire.

Strafferettsmetodar

– Utlendingslova var uttrykk for eit behov for å
systematisera og lovgjeva tidlegare praksis på
området og ein tok også
inn andre innvandringspolitiske omsyn, slik at
lova vart ein skarpare
reiskap for ein restriktiv
politikk enn framandlova av 1956, slær Heiberg
fast.
Men den nye lova

presenterte på den andre sida også
rettar i form av rettstryggleik og vern
mot forfølging. Problemet er berre at
det er sett vilkår for tryggleiken i desse garantiane.
– Mest graverande er det at asylsøkjarar må gjera seg til kriminelle for å
koma til Noreg på grunn av visumplikta. Trass i nokre liberaliseringa så
har også familiegjenforening vorte
vanskelegare. I tillegg har vi folk som
alt er i landet, men som lever her som
identitetslause, av de dei av ulike
grunnar ikkje vil oppgje identiteten
sin, eller på grunn av at dei ikkje blir
trudde.
Advokat Trond Romstad er blant
dei som tar opp dette og legg i sin artikkel vekt på at avhørsmetodane som
nyttast mot «identitetslause», for å få
dei til å «sprekke», grenser opp mot
tortur.
Det er ofte metodane frå straffelova som blir følgde i slike saker, og
Heiberg fortel det ofte blir gjeve løyve
til bruk av anonyme vitne og husransakingar.
– I tillegg har vi skjellettundersøkingar og språkprøver, som jo også
mange set spørjeteikn ved, og den
nye DNA-testinga som vil bli innført
for, i fyrste gong, familiegjenforening for somaliarar. No er det ikkje
DNA-testinga i seg sjølv som er det
verste, advokatar nyttar også dette,
men det blir eit middel på toppen av
alle dei andre.
– Innskrenkinga av rettstryggleiken og manglande vern står både i
kontrast til målet ved Utlendingslova
og den garantien for slikt vern som

Stortinget ville ha, er utsett for ei
konstant undergraving i forvaltinga.
Undergrev lova

Heiberg meiner det er vanskeleg å
seia kvifor denne undergravinga
skjer, men at ein i dag kan slå fast at
utestenginga råker folk frå 3. verda.
EØS-regelverket og Schengenavtalen
favoriserer også europeiske statsborgarar. Båe EU-avtalane blir handsama særskilt i boka og det stadfestast
at EU-borgarar blir gjeve utvida tilgang til landet og får ein rimeleg grad
av rettstryggleik, enklare prosedyrar
for familiegjenforening og det skal
langt meir til for at dei blir utviste.
Heiberg gjer eit poeng av at maktfordelingsprinsippet er forlatt når det
gjeld utlendingspolitikken og at forvaltinga har fått ein stor del av ansvaret på dette området, og at domstolane manglar kompetanse til å prøva
avgjerder som blir tatt av forvaltinga.
– I tillegg er politikarane alt for
redde for å ta opp dette saksfeltet.
Noko som kanskje skuldast at det er
sterke kjensler som kjem til uttrykk
på båe sider i det offentlege ordskiftet
om innvandringspolitikken.
Heiberg hevdar også at dei som arbeider med innvandrings- og flyktningspørsmål har merka ei endring i det offentlege klimaet i dei ti åra vi har hatt ei
utlendingslov. Der det er langt større forståing blant både media og i opinionen
om å ha streng lovgjeving på området.
Kommisjon

Turid Heiberg drar som konklusjon
på bidraga i boka at politikarane
må tørra meir og at
domstolane må på
banen.
– Alle internasjonale
konvensjonar
Noreg har ratifisert,
skal beskyttast av
domstolane, men det
skjer sjeldan. Men det
må også bli eit auka
offentleg medvit i høve
rettstryggleiken til folk
på flukt.
Heiberg fremjar
som eit framlegg til å
koma vidare, å oppretta ein undersøkiningskommisjon for innvandrings- og minoritespolitikken i Noreg,
på line med Lundkommisjonen
for
etterretninga.
– Ei anna side ved
denne undergravinga
av rettstryggleiken er
sjølvsagt at når eit
samfunn tek i bruk andre metodar enn rettsstaten sine i sivile saker, skapar ein ei kløft
mellom minoritet og
majoritet og eit samfunn tufta på andre
verdiar enn dei fleste
av oss liker å leva
under.

