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EN NY VERDENSORDEN?
I Clermont i 1095 kalte pave Urban 2. Europas kristne
fyrster til korstog for å befri Det hellige land for de vantro.
Som alle veit ble korstogene først og fremst plyndringstokter for å sikre seg rikdommene i Midt-Østen. Ja, det fjerde
korstoget endte som et erobringstog mot Konstantinopel
der hensikten var at Venezia skulle slå ut sin verste handelskonkurrent.
Da den tidligere CIA-sjefen George Bush ba verdens fyrster om å gå til krig mot morderen i Bagdad, startet han et
nytt korstog. I likhet med Urban 2. spilte han i Vesten på
den gamle kristne frykten for islam. I månedsvis etter
avslutninga av den kalde krigen var Pentagon på jakt etter
et passende fiendebilde som kunne holde hjulene i den
amerikanske rustningsindustrien i gang. Våpenindustrien
sto i ferd for å tape milliardbeløp på grunn av fredsfaren.
Saddams invasjon i Kuwait ble det påskuddet det militærindustrielle komplekset i USA trengte. Fiendebildet var
funnet, og sjøl om det var en gammel alliert, som Bush kort
før hadde beskyttet mot et amerikansk forslag om boikott,
passet Saddam så inderlig godt. Han har et råttent rulleblad
- i likhet med mange av USAs allierte - han representerer
det farlige islam, og han er ikke hvit. Den gamle fremmedfrykten som alt Urban kunne benytte seg av, kan hentes
fram igjen. I femtiåra het det: Kill a commie for Christ, nå
7

www.pdf-arkivet.no/steigan/

2013

kan slagordet hentes fram igjen, oppdateres og suppleres
med den økende rasismen vi allerede ser i vest.
Det nye korstoget har også andre likheter med sine forgjengere. Fredrik Barbarossa' og Rikard Løvehjerte i hundreåret
etter Urban dro ikke til Palestina av åndelige grunner, men
for å fylle sine skattkister. Like lite gikk USA til krig mot
Irak for å forsvare edle prinsipper. Helt siden oljekrisa i 1973
har USA vært ytterst bekymret for at oljekildene skulle
havne i hendene på upålitelige folk, les: folk som ikke danset
etter USAs pipe. Ja, denne bekymringa så vi alt da USA sørget for å styrte Mossadeqs nasjonalistiske regjering i Persia
og innsette sjahen. Men det nye etter 1973 var at USAs
kontroll ble stadig mer usikker. Saddams aggresjon ga plutselig USA en mulighet til for første gang i historien å ta den
direkte militære kontrollen over verdens viktigste oljeressurser. Alt før Bush trykte på knappen hadde han foretatt et
utrolig kupp mot verdens folk. Den gamle rivalen Sovjet
hang i tauene på grunn av indre oppløsning, og gamle motstandere, som Kina, lot seg kjøpe, om ikke for 30 sølvpenger, så for noen milliarder dollar og godkjentstempel i
Verdensbanken.
Etter krigen har det blitt klart at USA bestakk medlemmene av Sikkerhetsrådet med milliardbeløp i dollar for at de
skulle stemme for å gi Pentagon de fullmaktene de trengte.
Denne ridderlige aksjonen til vern om FN-pakten og de små
lands uavhengighet viste seg å bygge på verdenshistoriens
største korrupsjonssak. Egypt fikk ettergitt mesteparten av
utenlandsgjelda på 50 milliarder for å garantere for en arabisk støtte til angrepet på et arabisk land. Syria fikk muligheten til å ta full kontroll over Libanon. Kina fikk både
kontant betaling og slapp unna sanksjonene etter massakren
mot demokratibevegelsen i 1989. Mens de landa som våget
å stille opp mot USA ble straffet. Beregninger viser at
8
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Yemens nei til krigen kostet dette fattige landet en milliard
dollar. Sudan, som var midt inne i en alvorlig hungersnød,
ble nektet matvarehjelp på grunn av sin motstand mot
krigen. Tyrkia var utvilsomt det landet som vant mest på
krigen. Landet fikk militær og økonomisk støtte som kommer godt med i å bygge opp landet til den sterkeste militærmakta i regionen. Bush lovte å støtte Tyrkias EF-søknad. Og
Turgut Ozal fikk frie hender til å fortsette sin terror mot
kurderne både i øst:Tyrkia og innafor den såkalte sikkerhetssonen i Irak, en sone som ironisk nok var opprettet for
å bringe kurderne i sikkerhet 2.
USA hadde alt før krigen begynte, satt mesteparten av
verdens olje under sin direkte militære kontroll. Dette er
den største strategiske styrkeforandringa etter 2. verdenskrig. Dette er også en helt sentral grunn til USAs uforsonlige holdning. Det ville vært ei ulykke for Pentagon og de
amerikanske strategene om det hadde kommet til et kompromiss. Med en krig rettferdiggjorde det et fortsatt amerikansk militært nærvær etterpå.
Under krigen i Golfen kom det helt klart fram hva Bush
ville oppnå. Etter seieren over Sovjetunionen i den kalde
krigen skulle USA framstå som den ubestridte lederen for
en ny verdensorden.
USA hadde dårlig tid. Amerikansk næringsliv er på defensiven overfor konkurrentene Japan og Tyskland og den
europeiske integrasjonen er kommet så langt at EF snart vil
spille en uavhengig rolle. Etter 1992 hadde kanskje ikke
dette amerikanske sjakktrekket vært mulig, og før 1989 var
det umulig.
Golfkrigen var en krig for å befeste den rike hvite verdens
grep om verdens viktigste oljeressurser. Området inneholder 60 % av verdens kjente oljeressurser og beregninger sier
at USA i år 2000 vil være avhengig av olje fra Golfen for
20 % av sitt forbruk. Men det var vel så mye en krig som
9
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tok sikte på å vinne posisjoner i den kampen som vil
komme mot EF og Japan — en krig for å bevare onkel Sam
som kongen på haugen. Derfor trengte USA Golfkrigen.
Dersom Saddam ikke hadde eksistert, måtte man ha funnet
ham opp, og det var til dels det man gjorde. CIA samarbeidet med Sabah-familien i Kuwait om å provosere Saddam,
blant annet ved å holde en så lav oljepris at Irak måtte
bli desperat. Forestillinga om at den lokale Mafiabossen
Saddam var vår tids Hitler, en oppkonstruering av hans
militære styrke til det dobbelte av hva den faktisk var, hele
den løgnaktige mediakrigen osv. var det som skulle til for
å samle makta i USAs hender. Og det som trengtes til å få
USAs verste rivaler til å betale for det hele.
Men den nye verdensordenen vil ikke bli det Bush drømte
om. Det er det denne boka handler om.
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GRAVSKRIFT OVER JALTA
Da Berlinmuren brast natta til 10. november 1989, var det
Jaltaavtalen som ble revet ned for seinere å bli solgt bitevis
med graffiti på av fortausselgerne ved Brandenburg-porten.
Det var ikke vanskelig å fatte det historiske i Murens sammenbrudd. Jeg befant meg i Paris den dagen på et lite hotell
i Marais med utsikt over hustakene med de smale terrakottapipene. Like ved Metro-stasjonen Saint-Paul. På grunn av en
faglig aksjon i redaksjonen eller distribusjonen, kom ikke
Le Monde den dagen. Men avisselgeren sa det: Berlin-muren
er falt. Det var som å høre historiens lokomotiv suse forbi
på rue de Rivoli. Og jeg som hadde telt på knappene om jeg
skulle dra til Berlin eller Paris den dagen. Altså: historiens
lokomotiv suste forbi på Karl-Marx Allee og slett ikke på
rue de Rivoli.
Med Murens fall var den kalde krigen slutt, slik pressekommentarene helt riktig, men svært så ensformig har fortalt oss. Det de ikke har fortalt, og som de i hvert fall ikke
har brydd seg om å analysere, er at Jaltaavtalen også ligger
der i murpussen. Og hva betyr det?
I februar 1945 møttes de tre store, Churchill, Roosevelt og
Stalin (nevnt i alfabetisk rekkefølge) i byen Jalta på Krim.
I denne svartehavsbyen som ligger så gunstig til i ly for
nordavinden som feier over de russiske steppene, ble
etterkrigs-Europa delt mellom de vordende seierherrene.
11

www.pdf-arkivet.no/steigan/

2013

Slik hadde også Spania og Portugal møttes 451 år tidligere
i den lille byen Tordesillas ved Valladolid i Spania for å dele
jordkloden mellom seg. Det går ei linje fra Tordesillas til
Jalta. Den går gjennom Wien (et par ganger), Berlin og Versailles og en del andre steder der kongressene har danset og
innimellom fordelt krigsbyttet mellom seg. Det er slik stormakter deler verden. I suveren forakt for de folkene som blir
delt. Og det finnes ikke noe annet grunnlag for denne
delinga enn økonomisk og i siste instans militær styrke. Så
også på Krim.
Sovjetunionen skulle ha kontrollen i Øst-Europa, mens
vestmaktene skulle kontrollere resten. Polen ble delt, slik
Polen gjerne blir. Sovjet beholdt den østlige delen, mens
Polen til gjengjeld fikk tyske områder i Øst-Preussen, Schlesien og Pommern. (Den nøyaktige vestgrensa langs Oder og
Neisse ble fastsatt etter Tysklands kapitulasjon og amerikanerne gjorde en tabbe da de godtok den fordi de trodde at
Stalin snakket om en østligere sideelv til Oder som også
heter Neisse, Glatzer-Neisse, i motsetning til LausitzerNeisse der grensa faktisk ble liggende.) Stalin godtok at England knuste frigjøringsbevegelsen i Hellas, mens han forlangte, og fikk, full kontroll over f.eks. Bulgaria og
Romania. Sovjet trakk seg ut av Øst-Finnmark og Østerrike, men sikret seg hegemoni over Polen, Tsjekkoslovakia
og, så lenge det varte, over Jugoslavia.
Det varte bare tretten måneder før Churchill holdt sin
beryktede tale om at det hadde senket seg et «jernteppe»
over Europa. I denne talen i Fulton, Missouri pekte den forhenværende britiske statsministeren ut Sovjetunionen som
den nye fienden. President Truman fulgte opp i mars året
etter med den amerikanske containment-strategien, der
målet var å demme opp for Sovjetunionen. Planen for gjenoppbygging av Vest-Europa som fikk navn etter USAs utenriksminister Marshall, ble utformet slik at den tjente
12
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oppdemmingspolitikken. Dette ble endelig utformet i 1948.
Vest-Europa skulle få kreditter, mens øst-Europa ble utelukket. Handel med øst-Europa ble underlagt den USAdominerte Coordination Committee — COCOM, som skulle
nekte Sovjetunionen og øst-Europa tilgang til vestlig teknologi. Alt fra hårkammer av plast til maskiner og våpen sto
på de første listene. I løpet av tre år var en allianse forandret
til et fiendskap. Europa var delt i to.
Da Gorbatsjov solgte DDR til Kohl i Stavropol i 1990
beseglet han det som Murens fall hadde innledet. Delinga av
Europa fra møtet på Krim gjelder ikke lenger. Men er det
så farlig da? Nei, sjølsagt ikke. Det var god grunn til å juble
da bulldozerne kunne rydde vekk murbrokkene etter Jalta.
Men jubelen blir sittende litt fast i halsen når ettertanken
melder seg. For når delinga fra Jalta ikke lenger gjelder,
betyr det at alle de konfliktene som ble stappet ned under
lokket i Pandoras eske 3 i 1945 er oppe på bordet igjen. De
er sprell levende og med det samme potensialet til å spre død
og faenskap.
Resultatene av Jaltakonferansen har altså langt på vei brutt
sammen. Problemet er at når resultatet av en krig som
kostet noen titalls millioner menneskeliv oppheves, så oppheves ikke automatisk de konfliktene som lå til grunn for
krigen. Nå er ikke bare Jalta avlegs, men taperne av siste
krig, Japan og Tyskland har blitt de to førende industrilanda
i verden, sterkere enn de noen sinne har vært, men fortsatt
utenfor de gode selskap i Sikkerhetsrådet og i toppforhandlingene og deling av innflytelsessfærer.
En Pandoraeske er åpnet på nytt. Om det er noe håp igjen
i esken denne gangen vil tida vise.
Og det er ikke bare Jalta som ligger der i murpussen etter
Berlinmuren. I ruinene av det Jugoslavia som ikke lenger
finnes, ligger også en betydelig del av resultatene av den forrige imperialistiske krigen i Europa. Jugoslavia var en kon13

www.pdf-arkivet.no/steigan/

2013

struksjon som seierherrene i den første verdenskrigen lagde
i Versailles, for å lemleste to av taperne, nemlig ØsterrikeUngarn og det osmanske Tyrkia. Men Jalta og Versailles var
framfor alt retta mot Tyskland. Når Jalta og Versailles er
døende, gjenoppstår kravet om Stor-Tyskland. Moderne
prøyssere vil se seg om etter sine røtter i Kiinigsberg i ØstPreussen, i Estland, Latvia og Litauen, i Polen, B6hmen og
ved Volga. (Samt i Sudetenland, Vojvodina, Siebenbiirgen,
Ukraina og en del andre steder.) I dette området har dessuten folk lange tradisjoner i å omdefinere sitt nasjonale opphav alt etter hva som er opportunt. Alt etter konjunkturer
og vekslende krigslykke finnes det mennesker i dette området som i sin levetid har definert seg som tyske et par tre
ganger og som ikke-tyske like ofte.
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LANDET DER KULTURENES
KONTINENTALPLATER STØTER SAMMEN
Høyt oppe i Crna Gora, Svartfjellene, Monte Negro, er kildene til elva Lim. Den renner nesten rett nordover til et
åmote der vannmassene skifter navn til Drina. Drina renner
i store buktninger nordover til den møter elva Sava som flyter mot øst, mot den hvite byen, mot Beograd.
Drina og Lim markerer et eldgammelt skille i Europa. Det
var langs denne vannveien at grenselinja mellom det østromerske og det vest-romerske riket ble trukket da riket ble
delt i år 395 mellom de to sønnene til Theodosius den store.
Og alt i år 285 hadde Diokletian, som sjøl var fra Dalmatia,
innført en administrativ deling av riket etter samme linje.
Antakelig falt det naturlig å trekke grensa akkurat der fordi
det hadde røtter i enda eldre tider. Den gangen bar nok elva
navnet Lim helt fram til Sava. For navnet betyr ganske
enkelt grense, av latin limes. (Elva som grenseskille. Vi er
vant til det i Norge også. Skillebekk (eller Makrellbekken,
Markskjelbekken) er navn som forteller om en bekk som
var ei grense mellom to eiger.) Lim var en grenseelv, slik
Rhinen og Donau også har vært det i et par årtusener. Seksten hundre år etter at Lim trakk skillet mellom Romas og
Bysants' imperium, trekker den i dag skillet mellom Serbia
og Bosnia-Hercegovina 4. Det er umulig å se denne grensa
15
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som en tilfeldighet. Kriger har bølget fram og tilbake over
Balkan i disse århundrene. Riker har oppstått, blomstret og
gått til grunne. Men skillet mellom Roma og Bysants ligger
der fortsatt. Skillet mellom Roma og Bysants ble også skillet
mellom øst- og vestkirken fra skismaet i 1054. Og Lim
skulle bli markskjel mellom det latinske og det kyrilliske
alfabetet.
Det går minst fire slike historiske kløyvingsretninger
gjennom det forhenværende Jugoslavia.
I nord har det som i dag kalles Slovenia en historie som
gjennom det siste årtusenet knytter det til det stortyske
riket. Slovenerne ble kristnet under Karl den store på
800-tallet. Deres land var en del av Otto den stores tyskromerske keiserdømme på 900-tallet, Mark Krain i hertugdømmet Kårnten. Seinere har det vært eget hertugdømme
med Laibach (Ljubljana) som viktigste by. Krain var habsburgerness utløper mot Adriaterhavet og ble fra begynnelsen av forrige århundre en del av keiserriket Østerrike og
var det til den vestlige delen ble gitt til Italia som premie fra
seierherrene i den første verdenskrigen. Den andre premien
Italia fikk var Sør:Tirol, der man fortsatt snakker like tysk,
feier gatene hver dag og holder de prektige fasadene like
vakre til enhver tid i sterk kontrast til den ofte umalte og i
hvert fall flassende murpussen som er så vanlig lenger sør.
(På vertshuset Zum Moren i Burgeis spiser man Bachforellen og spør om vi hadde det hyggelig da vi var i Italia. Alto
Adige er ikke Italia, det er Tirol.) Resten av Slovenia ble en
del av det jugoslaviske kongedømmet som seierherrene
snekret sammen under prismekronene i Versailles for å
lemleste Østerrike-Ungarn og stabilisere Balkan. Italia ble
igjen fratatt deler av premien sin i Slovenia på grunn av alliansen med Hitler. Nå som stormaktene igjen stykker opp
republikken Sør-slavia (Jugoslavia) er det de lange historiske linjene som slår gjennom på nytt. Hertugdømmet
16
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Krain knyttes til Bayern 6 og de andre habsburgområdene i
nord.
Den blokkdelinga vi har hatt i Europa etter 2. verdenskrig
har stort sett fulgt østgrensa til det som på 800-tallet var
Karl den stores rike. Det er en forfriskende tanke.
Donau trekker et annet skille gjennom Jugoslavia, skillet
mellom romerne og barbarene. For sjøl om romerriket i
korte perioder behersket områder nord for Danuvius, som
romerne kalte den, så ble denne elva den virkelige nordgrensa. Slik var den også i lange tider nordgrensa for det
osmanske riket, eller sørgrensa for Habsburg-monarkiet,
om man vil. For de osmanske muslimene var det ikke bare
et militært problem å slå seg ned nord for Donau, men også
et hygienisk. De kristne tok ikke dette med kroppshygiene
så tungt, for å si det sånn. Derfor var det få badeanstalter i
nord. Muslimene satte derfor nødig sin fot der. Å krysse elva
mellom de to religionene betydde i en lang periode at man
måtte gjennom et komplisert karantenesystem som kunne
ta uker. I Beograd møter Donau Sava, som kommer rett
vestfra med kilder oppe i Alpene i Kårnten. Donau og Sava
trekker tilsammen nok ei kulturgrense gjennom Europa. I
nord Pannonia, Ungarn og Habsburg. I sør det osmanske
riket og Serbia. I nord og vest paven, i sør og øst patriarken
og imamen. Donau danner i dette området den naturlige
sørgrensa for Ungarn, slik de høyeste fjellryggene i Transsilvania danner ei naturlig grense mellom ungarere og rumenere. Når de politiske grensene går helt andre steder, skyldes
det igjen seierherrenes ønske om å lemleste Ungarn. Vojvodina er den sørlige delen av ungarernes rike som ble innlemmet i Jugoslavia etter Trianonavtalen i 1920, som ble inngått
i Grand Trianon-slottet i Versailles. Ungarn mistet 2/3 av
sitt opprinnelige landområde gjennom denne avtalen. Vojvodina (vojevodens, hertugens land) er fruktbart. Et snaut
17
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flertall av innbyggerne er serbere, men det er ca. 20 % ungarere og de er i majoritet i enkelte områder. Ei stor tysk folkegruppe ble ekspropriert etter siste verdenskrig og fordrevet
etter 1945. Mellom Sava og Jugoslavias nordgrense ligger det
frodige Slavonia. Det tilhørte Vestromerriket og Habsburg,
og er i dag en del av Kroatia, men det har også blitt hjemmet
til serbere som har søkt seg til bedre jord. Det var for å sikre
seg denne godbiten at Serbia utslettet byen Vukovar, en by
som fram til høsten 1991 hadde et innbyggertall på linje med
Tromsø.
Det fjerde skillet i Jugoslavia går langs de dalmatiske fjellene. Innlandet var fra uminnelige tider behersket av fjellfolk og seinere av store innlandsriker. Den dalmatiske
kysten var kontrollert fra havet, fra Roma, fra Venezia. Det
var lier Napoleon skapte sin daimatiske provins. Dubrovnic
var den sørlige smaragden i det dalmatiske smykkeskrinet,
den uinntakelige festningen med sine vakre middelalderbygninger. Ikke overraskende går Bosnia-Hercegovinas vestgrense langs de dalmatiske fjellene. Innlandsriket Serbia har
aldri klart å kontrollere kysten.
Med en kombinasjon av diktatoriske metoder og dyktig
behandling av motsetningene mellom folkegruppene, klarte
Tito å holde de potensielle jordskjelvene i sjakk. På tvers av
århundregamle rifter skapte han noe som kunne likne en
jugoslavisk identitet. Dette må ha vært en bragd, for ikke å
si statsmannskunst av klasse. Kombinasjonen av økonomisk
krise, ujamn utvikling mellom republikkene og nasjonal sjåvinisme, ikke minst fra serberne, løste opp den spesielle legeringa som holdt dette skjøre byggverket sammen. Og nå er
de etniske kontinentalplatene kommet skikkelig i siget
igjen. Fra geologien kjenner vi til at når kontinentene beveger seg mot hverandre og fra hverandre skaper de jordskjelv
og i randsonen mellom platene finner vi aktive vulkaner.
18
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Balkan, og særlig det vi har vent oss til å kalle Jugoslavia,
er stappfullt av den typen spenninger som skaper politiske
jordskjelv og vulkanutbrudd.
Kroatias løsrivelse har til nå ført til det som kan kalles den
tredje Balkankrigen. Men dette viste seg bare å være begynnelsen. Serbias forsøk på å skape et Serboslavia måtte trekke
med seg de andre folkegruppene i konflikten, og flere av
dem er de samme folkene som dominerer statsmakta i nabolanda. Først ble Bosnia og Hercegovina krigsskueplass, og så
fortsatte konfliktene å bygge seg opp i de tilstøtende republikkene.
Ungarn kan ikke sitte rolig og se på dersom ungarerne i
Vojvodina blir utsatt for noe som ligner slaget om Vukovar.
Det er i det hele tatt et spørsmål om grenseavtalen mellom
Ungarn og Jugoslavia er gyldig lenger, siden den ene parten
har opphørt å eksistere. Hvis det ungarske spørsmålet kommer på dagsordenen på denne måten, vil det utvilsomt
styrke kampen for ungarsk sjølstyre i nabolandet Romania.
Dette er klassiske ungarske kjerneområder og de har bare
blitt rumenske gjennom seierherrenes vilkårlige oppdeling
av dobbeltmonarkiet. I Versailles, nok en gang Versailles; en
imperialistisk krig førte til en imperialistisk fred og sårene
er ennå ikke leget. Romania sikret seg disse områdene etter
at rumenske tropper hadde bidratt til å knuse den ungarske
rådsrepublikken i 1919. Rumenske soldater inntok til og
med Budapest og henrettet enhver arbeiderleder de kom
over. En slik innsats ga naturligvis krigsgevinst.
Det var i de ungarske områdene, i byer som Temesvår
(Timi§oara) og Nagyszeben (Sibiu, tysk: Hermannstadt) at
opprøret mot Ceausescu startet og der misnøyen med resultatet er størst. Blant rumenske høyrenasjonalister har det på
den andre sida blitt reist krav om en gjenforening med det
nå uavhengige Moldova og om innlemmelse av området
nord-Bukovina7 som i dag er en del av Ukraina. Denne stor19

www.pdf-arkivet.no/steigan/

2013

rumenske politikken vil igjen utløse konflikter med
Ukraina og den har allerede ført til krig mellom myndighetene i Moldova og den russiske minoriteten øst for Dnjestr.
Bak den russiske minoriteten står Russland og Mircea
Suegur i Moldova erklærte sommeren 1992 at landet i virkeligheten var i krig med Russland. Den gagaussiske kristentyrkiske minoriteten i Moldova vil heller ikke finne seg i å
bli en del av et Stor-Romania.
Den neste krigen på ruinene av Titos Jugoslavia ser ut til
å bli krigen om det albanske Kosova. Den kan trekke med
seg nabolandet Albania og den kan slå over i Makedonia,
der et stort mindretall er albanere. Dette kan igjen trekke
Hellas direkte eller indirekte inn i konflikten.
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HAR ØRNELANDETS SØNNER BLITT SPURVER?
Da Nikita Krustsjov i sin tid truet med å nekte Albania forsyninger for å tvinge dem til avbikt i den ideologiske striden, holdt Enver Hoxha en tale der han sa at «vi albanere
spiser heller gras enn å bøye oss for utpressing». I 1991 fikk
vi se albanske flyktninger som rømte over Adriaterhavet i
båter som var fylt til ripa med mennesker som ville bort fra
nød og sult. Hva har skjedd?
Begreper som stolthet og ære står helt sentral i albansk
kultur og tradisjon. I Ismail Kadares roman «Hvem fulgte
Doruntine hjem?» er det en bror som står ved sitt løfte, sitt
bessa, til de grader at han etter sin død følger søsteren tilbake
til moren, slik han hadde lovet før han ble drept. En god
albaner har æresbegreper, er stolt og står ved sitt ord. Slik
er den nasjonale myten. Det var denne stoltheten Enver
Hoxha spilte på da han talte Moskva midt i mot.
Hva er det da som får albanerne til å hylle Baker som en
helt eller som fikk eks-president Ramiz Alia til å dra til
den historiske erkefienden Tyrkia vinteren 1992 for å trygle
om nødhjelp og støtte? Med Albanias historiske bakgrunn
minner dette vel mye om en Henrik 4. barbeint og i botsdrakt på vei opp for å be pave Gregor 7. om å bli løst fra
bannet. Altså, hva har skjedd? Har ørnelandets sønner blitt
spurver?
Markedsliberalistene kroer seg: Hva var det vi sa! Og
21
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gamle venner av Albania fra 70-tallet ser beskjemmet ned,
skraper med føttene og mumler ett eller annet, mens de
håper at samtalen snart kan ta en annen vending.
Det behøver de ikke. Albania under Hoxha var nok et
diktatur, men det oppnådde en betydelig forbedring av
vanlige folks levevilkår fra 1945 til midt på syttitallet. I et
land der kanskje 80 prosent av befolkninga var analfabeter
før 2. verdenskrig, var universitets- og høyskoleutdanning
blitt svært vanlig bare en generasjon seinere. Grunnleggende
helsevesen og god spedbarnomsorg førte i løpet av samme
periode til en økning av gjennomsnittlig levealder fra under
50 år til 68 år. Arbeiderne var tidligere rettsløse. Deres etterfølgere på seksti- og syttitallet hadde ordnet arbeidstid og
fjorten dagers ferie. For oss kan dette virke som selvsagte
goder, men et blikk på FNs statistikker forteller at for flertallet av verdens folk er det slett ikke slik.
Før frigjøringa var mesteparten av jorda i Albania eid av
en liten godseierklasse og av klostrene og kirken. Kollektivbruk og statsbruk har omdannet denne private eiendommen eiet av noen få til kollektiv eiendom og høynet
produktiviteten på landsbygda voldsomt.
Kan dette bildet i det hele tatt forenes med den miseren
vi ser i dag? Ja. Albania ca. 1975 var høydepunktet på ei
utvikling som alt den gangen inneholdt store innebygde
problemer og som myndighetene verken kunne eller ville
erkjenne. I stedet for å ta disse problemene alvorlig valgte de
å satse på at fortidas metoder skulle løse framtidas problemer. De valgte å stramme tøylene og late som ingenting.
Det gikk helt galt.
Først og fremst skulle et bitte lite land praktisere sjølberging og planøkonomi i et hav av kapitalisme. Dette er en
nærmest umulig oppgave. I vårt land, som jo er uendelig
mye rikere, sier myndighetene at vi ikke kan praktisere
nasjonal styring verken av industri, bank eller jordbruk.
22
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Hvordan kan da de samme folkene hovere over at det fattige
Albania fikk problemer med verdensmarkedet?
For det andre hadde Albania hele tida bygd på gratis kapitaltilførsel fra utlandet, først fra Jugoslavia, så fra Sovjetunionen og til slutt fra Kina. Albania behøvde ikke å sette av
fonds som var store nok til nødvendige grunnlagsivesteringer. De fikk hele fabrikker og anlegg gratis - pappa-betalerprinsippet overført til nasjonaløkonomien. Fabrikkene fikk
etterhvert preg av dette. Maskinene var kinesiske sekstitallskopier av russiske femtitallskopier av amerikanske førtitallsoriginaler. Den tekniske innovasjonen var stanset opp fordi
vitenskapsfolk og teknikere var tvunget til isolasjon. Dette
var en tidsinnstilt bombe.
For det tredje var innenrikspolitikken belemret med den
stalinske planmodellen. Vilkårlige priser i den interne samhandelen mellom bedriftene, ensidig vekt på tungindustrien
og rovdrift på naturressursene hørte med i dette bildet. Mangelen på innovasjon og utilstrekkelig fornying av produksjonsutstyret kunne kompenseres for ei tid med hard
utnytting av olje- og kromreservene. Myndighetene hadde
også lagt til rette for ei rask befolkningsøkning. Jo flere albanere jo bedre. Folketallet økte dermed fra godt under 2 millioner til vel 3,3 på 40 år og det har lagt et ekstra press på
ressursene. Ved bruddet med Kina i 1977 valgte Albania å
skjerpe isolasjonen, blant annet ved å vedta et grunnlovsforbud mot utenlandskreditter. Ethvert forsøk på å stille landets reelle problemer på dagsordenen ble oppfattet som
landsforræderi og behandlet deretter. Det politiske diktaturet og ensrettinga har dermed i høyeste grad noe med den
nåværende akutte krisa å gjøre, og hadde ikke Albania fått
betydelig støtte fra utlandet, ville krisa sikkert ha slått ut
tidligere. Men det er typisk for alle land som har brukt den
stalinske planmodellen at krisa inntrer når perioden med
ekstensiv vekst er utnytta til fulle, når produksjonen i
23
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hovedsak er økt ved å trekke inn arbeidskraft fra landbruket
til industrien. På et visst utviklingsstadium møter denne
politikken veggen og knapt noen av de stalinske økonomiene har klart å legge om til intensiv vekst, altså å utnytte
arbeidskrafta mer rasjonelt og kreativt. Albania var ikke noe
unntak.
Den relative suksessen Albania oppnådde fra 1945 til 1970
var ikke noen illusjon, men samtidig lå det latent i denne
framgangen problemer som når de ikke ble løst, førte fram
til den alvorlige krisa vi nå ser demonstrert på en så tragisk
og ydmykende måte. Nå innbiller en betydelig del av befolkninga seg at de ved å vifte med amerikanske flagg og
hylle Bush vil få en ny og gavmild storebror. Hoxhas gamle
livlege, Salih Berisha, og hans demokratiske parti lover dollar. Disse dollarene finnes ikke, og hva folk vil gjøre når de
innser at de ikke kommer, vil tida vise.
Opprøret mot Hoxhastyret førte til at folket knuste
fabrikker, laboratorier og skoler. Eksporten kollapset og
samfunnsmoralen brøt sammen. Landet er en ruin og er alt
å regne som et land i den tredje verden. Når denne økonomiske katastrofen kombineres med de nasjonale motsetningene kan det være tilstrekkelig til å produsere enda en
Balkan-krig.
De politiske endringene i Albania har fjernet mange av de
skrankene som hindret Kosova-albanerne i å kreve gjenforening med ørnelandet. Ytterligere provokasjoner fra Serbia
mot det albanske flertallet i Kosova, vil kunne tvinge Albania på banen. Samtidig har Salih Berisha gjort sitt for å puste
til ilden gjennom å erklære at albanere, uansett hvor de er
bosatt, inkludert Kosova, kan regne seg som statsborgere av
Albania.
Det finnes også ei betydelig albansk folkegruppe i Makedonia. De har motsatt seg Makedonias uavhengighetserklæring og har erklært sine områder for uavhengige.
24
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Makedonia...
Hellas har også protestert på Makedonias sjølstendighet
fordi det historiske navnet Makedonia kan innebære krav på
gresk område. Makedoneren Alexander, sønn av Filip og
elev av Aristoteles, vant som kjent tilnavnet den store ved
å skape et gresk storrike som på sitt høyeste nådde fram til
Indusdalen. Begge de to nasjonene regner ham som sin og
bedre blir det ikke når Makedonia også er navnet på et
landskap i nord-Hellas. Hellas har krevd at Makedonia skal
kalle seg republikken Skopje, etter hovedstaden. Den makedonske kampen for uavhengighet tenner også bulgarerne,
fordi makedonsk språk er en dialekt av bulgarsk og fordi
deler av Makedonia har ligget under bulgarsk herredømme.
Noe av dette tapte Bulgaria til Serbia så seint som etter den
første verdenskrigen. Vi kan føye til det tyrkiske mindretallet i greske Thrakia og det greske mindretallet i Sør-Albania
og enda er det en lang rekke konflikter på Balkan som ikke
er nevnt.
Jeg har sammenliknet de etniske motsigelsene på Balkan
med de veldige bevegelsene i magmaen i jordas indre som
skyver platene i jordskorpa mot hverandre eller driver dem
fra hverandre. Dessverre er nok dette et realistisk bilde. Tilstanden kan også sammenliknes med det som skjer i et
kvikkleireras. Leireområdene i Norge er gammel havbunn.
De inneholder salt. Så lenge saltnivået er høyt nok er leira
hard og fast. Man kan bygge hus, veier og jernbaner på den.
Men gjennom utvasking forsvinner stadig mer av saltet.
Fortsatt vil leira være fast og fin, helt til saltnivået en dag er
for lavt. Da skal det kanskje bare en liten vibrasjon til for
at leira skal gå direkte over fra fast til flytende form, fra fast
grunn til en fløteaktig konsistens. Da flyter plutselig hele
landskapet ut som ei veldig elv av leire. Balkan er et slikt
landskap, der de nyere statsgrensene har fungert som en
krystallstruktur som har holdt landskapet i ro. Disse lojali25
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tetene er utvasket gjennom sjåvinistisk agitasjon, økonomisk krise og utenlandsk innblanding. Da skal det bare en
vibrasjon til for å utløse skredet.
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MODER RUSSLAND MOT ET NYTT RAPALLO?
Skal vi ha noen sjanse til å forstå de dramatiske endringene
i Sovjetunionen er det nødvendig å skjønne at landets historie ikke begynte 7. november 1917. Det er nokså historieløst når enkelte kan få seg til å si at Russland har gjeninnført
demokratiet for første gang siden 1917. Russland i 1917 var
et tsaristisk diktatur. Det var rasert av en verdenskrig som
tsarens imperialistiske ambisjoner hadde dratt det inn i. Vi
kan også høre at Litauen har gjeninnført demokratiet fra før
1940, mens faktum er at Litauen før 1940 var en fascistisk
stat med nære forbindelser til Hitler-Tyskland.
Det er vanlig i Vesten å se Sovjets fallitt som sosialismens
fallitt. Jeg ser det ikke slik. Sosialismen, slik Marx og Engels
så den, har ennå ikke fått noen sjanse i Sovjetunionen eller
i øst-Europa ellers. Sovjetunionens og Russlands problemer
ligger mye lenger tilbake. Å se bort fra disse langvarige og
underliggende problemene, blir historieløst.
Jeg tror det er langt mer fruktbart å se Sovjetunionens historie fra 1917 til 1990 og det som har skjedd siden som fortsettelser av svært lange utviklingslinjer i russisk historie.
Min generasjon, som er vokst opp etter 2. verdenskrig, har
vært vant til å se på Sovjetunionen som en stabil verdensmakt som var kommet for å bli. Men i virkeligheten var
Sovjetunionen et imperium, i en viss forstand som det britiske eller det franske imperiet, med en kolonimakt, Russ27
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land, som kjerne, og med en lang rekke ytre kolonier, erobret gjennom de siste par-tre hundre årene. Imperiet var skapt
gjennom krig og erobring og holdt sammen gjennom diktatur. Bolsjevikene arvet imperiet og kunne bare holde det
sammen gjennom diktatur.
Den russiske revolusjonen var en av disse historiens ironiske luner. For den revolusjonære fortroppen var det helt
opplagt at de materielle vilkårene for en sosialistisk revolusjon ikke var til stede. Russland hadde såvidt kommet inn
i kapitalismens æra. Storindustrien var kapitalistisk, men
sjøl den var såvidt begynt med vitenskapelig bokholderi og
var på mange måter en griinder-kapitalisme, full av anarki
og kaos. For ikke å snakke om småindustrien og landbruket. Hoveddelen av den russiske økonomien levde fortsatt i
føydalismen, i naturalhusholdet og et de facto livegenskap.
1-or den skolerte russiske marxist var det helt opplagt at
dette ikke var et grunnlag å bygge sosialismen på. At kommunismen i siste instans ikke lot seg gjennomføre der kan
altså stå som, ikke et bevis på Marx' feiltakelser, men som
et prov på at han hadde rett.
I 1917 var bolsjevikpartiet et ganske lite parti. Det vokste
riktignok kraftig fra sommeren og utover høsten i revolusjonsåret. Men kjerna av skolerte kommunister var bitteliten, som en liten kork på det russiske folkehavet. Sjøl om
makterobringa nødvendigvis gjorde det lettere å rekruttere
til partiet, står det tilbake at det var ei lita gruppe bevisste
revolusjonære som tok fatt på den ufattelige oppgaven å
skulle omforme det veldige Russland i sitt bilde. Århundrers
tradisjoner, arven fra Bysants, arven fra mongolske krigerfolk, tsaristiske herskertradisjoner, analfabetisme og uvitenhet, alt skulle feies vekk i løpet av noen år, noen tiår, og
erstattes av et helt nytt og frigjørende samfunnssystem ulikt
alt menneskeheten hadde sett til da.
Slik oddsene sto var det mer sannsynlig at Moder Russ28
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land ville omforme sine revolusjonære sønner og døtre enn
at de skulle omforme henne.
I 1927 valgte bolsjevikpartiet å bruke de maktmidlene de
hadde til å tvinge det russiske imperiet inn i det tjuende
århundre. Dermed grep de tilbake til metoder som var godt
kjent i russisk historie. Den sovjetiske statssosialismen var
ikke vokst fram av høyt utviklede produktivkrefter, snarere
tvert om. Den var en videreføring av den tsaristiske statens
maktposisjon. Statseiendom til jord var ikke noe nytt som
var oppfunnet av bolsjevikene. Det var den tradisjonelle
eiendomsformen i Russland, der tsaren eide mesteparten av
all jord og der statsbøndene var i en form for livegenskap,
ikke i forhold til en godseier, men i forhold til sentralstaten.
Fra 1927 skulle bolsjevikene i likhet med Peter den store
tvinge det «asiatiske» Russland opp på høyde med Vesten.
Derfor måtte de også gripe til Peter den stores metoder. Men
fordi prosjektet deres var enda mer vidtgående kom de til å
gå Peter en høy gang både i terroren, deportasjonene og
likvidasjonene. Veien fra bondesamfunn til supermakt var
blodstenkt, akkurat som USAs vei fra indianernes sankerog jordbrukersamfunn til de hvites høyborg var det og som
Englands vei til verdensmakt var det.
Russland var et enormt rike med en svært tilbakeliggende
økonomi og et lavt utdanningsnivå. Det var lysår mellom
eliten i Petrograd og Moskva og bondemassene på de veldige
steppene. Og det var bøndene og ikke eliten som var Russland. Slik Peter den store beundret det franske hoffet, beundret Stalin tysk grundighet og amerikansk effektivitet. Ved
vold og tvang prøvde skomakersønnen fra Georgia lik Peter
å tvinge Russland ut av isolasjonen og stagnasjonen, og opp
på nivå med forbildene. Det at Sovjetunionen kunne bli en
likeverdig motpol til USA, være først i verdensrommet, bli
atommakt, gå forbi som produsent av jern, stål og sement,
var en triumf som hadde Stalins politikk som forutsetning.
29
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Men systemet maktet ikke å fornye seg. Det falt tilbake til
de gamle løsningene og stagnerte. Den krisa som nå truer
med å sprenge hele landet til konfetti, har ligget latent siden
slutten av førtitallet og måten det sprenges på har røtter tilbake til 1600-tallet eller før.
Gorbatsjov prøvde, i likhet med Peter og Stalin, å reformere det russiske imperiet ovenfra og nok en gang å få det
ut av tilbakeliggenheten og knytte det til Vesten. Han skaffet
seg til og med større formelle fullmakter enn Stalin hadde,
men etter tilbaketrekkinga fra Afghanistan var han aldri villig til å bruke dem. Det ble på samme tid hans seier og hans
nederlag — hans seier som menneske og hans nederlag som
politiker. Machiavelli ville ha brukt Gorbatsjov som negativt eksempel for fyrsten, fordi den forslagne florentineren
visste at
«Det finnes to måter å kjempe på: med lov og med makt.
Lovens vei er menneskenes kampform, makten er dyrets.
Men da den første ofte viser seg utilstrekkelig, er det nødvendig å ty til den andre. Derfor må fyrsten vite å være
såvel dyr som menneske.»
En slik fyrste ville Gorbatsjov ikke være, og dermed var signalet gitt til andre som var villige til det, først de operetteaktige kuppmakerne de tre dagene i august 1991, som man
skulle tro var betalt av Jeltsins propagandaapparat til å gjøre
et mest mulig amatørmessig kupp, og dernest Jeltsin og hans
like, som godt kan vise seg å ville følge florentinerens råd til
fyrsten.
Nå som Sovjetunionen har brutt sammen, noe som bare
for fem år siden hørtes ut som en gal manns spådom, er det
Russland som igjen framstår som kjerna i imperiet — Russland med sine århundrelange føydale tradisjoner. Det snakkes om demokrati, men Russland har ingen demokratiske
eller liberale tradisjoner. Ved demokratisk folkeavstemning
30
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har befolkninga i Leningrad bestemt at byen skal endre navn
til Sankt Petersburg, for å ære både Peter den store og den
ortodokse russiske kirken. Dette kan knapt kalles noen hyllest til demokratiet. Peter forsøkte, slik Stalin gjorde et par
århundre seinere, å revolusjonere og modernisere det russiske samfunnet gjennom tvang. Praktbyen han fikk bygd
ved Finskebukta ble reist på knoklene til utslitte slavearbeidere. Og den ortodokse kirken har vært den viktigste bæreren av patriarkalsk og anti-demokratisk ideologi i Russland
fra Bysants og fram til i dag. Det var ingen tilfeldighet at
nettopp prester var blant de førende kreftene i den antisemittiske terrororganisasjonen Svartehundrene som organiserte pogromer mot sosialister og jøder fra begynnelsen av
dette århundret. Mens imperiet rakner, er det det gamle
Russland, Moder Russland, Det Hellige Russland som står
fram for oss 8. Boris Jeltsin er ingen demokrat, men en storrussisk sjåvinist, som fant det opportunt å spille på demokratiske strømninger på veien til sjølherskerdømme. Vi bør
merke oss at organisasjonen Pamjat (russisk for «minne»)
som begynte å arbeide for å frede bygninger og som i dag
har en kjerne av overbeviste svartskjorteprydete og bandolærbehengte fascister, regnes til det gode selskap i dagens
Moskva. Vi bør heller ikke glemme at det var blant slike
krefter i Russland og Latvia Alfred Rosenberg vokste opp og
fikk sin ideologiske trening, den som han seinere fikk god
bruk for da han ble Hitlers sjefsideolog og generalsekretær
i NSDAP.
Når vi gjenkjenner Russland bak den sovjetiske masken,
ser vi også at Russtands eldgamle problemer fortsatt finnes
i rikt monn. Vi ser et Russland som har problemer med å
nå fram til Europa fra de asiatiske steppene. I vest ligger de
baltiske statene igjen som en vegg mot handelen på Østersjøen, slik som de tyske korsriddernes besittelser lå der fra
12-1300-tallet og slik det storsvenske østersjøriket lå der sei31

www.pdf-arkivet.no/steigan/

2013

nere. Vi ser hvordan det moskovittiske riket får problemer
med islamske republikker i sør, slik det før hadde problemer med de mongolske khanatene. Vi ser at Russland igjen
står overfor et revansjelystent Tyrkia med ambisjoner i Kaukasus, Svartehavet og på Balkan.
Vi som har levd under atomparaplyen har vent oss til fred
i Europa. Vi har sett på krig som den endelige utslettelsen.
Enten varer freden, eller så kommer bomba, har vi tenkt.
Men disse 45 åra har vært helt eksepsjonelle i europeisk historie. Det vanlige i Europas historie er krig, avløst av perioder med væpna fred. De nye krigene på Balkan er ingen
anomalier, det er dette som er normen. Tysklands utvikling
er ingen digresjon i forhold til det forhenværende Sovjetunionen, det har tvert om en direkte og dramatisk betydning,
ikke minst for Russtands framtid. I 1922 fant de to taperne
fra første verdenskrig, Tyskland og bolsjevikenes Russland,
hverandre i Rapallo-avtalen. Nå er styrkeforholdet et annet.
Men taperen av den kalde krigen og taperen av 2. verdenskrig må bestemme seg for om de skal møtes som motstandere igjen eller om de skal finne fram til et nytt Rapallo. Jeg
tror at sterke krefter i Tyskland jobber for en akse BerlinMoskva. Det var avtalen mellom Gorbatsjov og Kohl i Stavropol som gjorde det mulig for Vest-Tyskland å annektere
DDR, for det var en anneksjon og ingen gjenforening som
fant sted. Gorbatsjov solgte DDR til Kohl for 75 milliarder
D-mark. Bak ryggen på sine NATO-partnere som ventet
på de såkalte «fire pluss to»-forhandlingene (dvs. forbundsrepublikken, DDR, Frankrike, Sovjet, Storbritannia og
USA) gjennomførte de to denne handelen, som formelt var
kamuflert som en kompensasjon for den sovjetiske militære
tilbaketrekkinga. På samme måte kan Jeltsin selge Kaliningrad-området 9 med de tyske keisernes kroningsby og Immanuel Kants fødeby Kiiningbergs mot å få teknisk og økonomisk assistanse. Han kan gjøre en liknende handel med
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Japan ved å selge de små Kurilene som Japan gjerne vil ha
tilbake.
På tross av Stalins hardhendte modernisering står Russland fram som tilbakeliggende i forhold til Europa, slik det
gjorde for Peter den store og slik det gjorde for Lenin. Forsyningsmessig er situasjonen nesten like desperat som den
var på begynnelsen av trettitallet. Matvaresituasjonen i
Russland er desperat, og det rikeste jordbruksområdet,
Ukraina, melder seg ut av de uforente ikke-sovjetiske og
ikke-sosialistiske republikker. (Nei, unnskyld, ikke republikker; stater, om ikke lenge er de kanskje slett ikke
republikker, men kanskje khanater eller kongedømmer.
Sjevardnadse har jo luftet tanken om å gjøre Georgia til
kongedømme.)
Da Ukraina i desember 1991 bestemte seg for uavhengighet, var det som om hjerterøttene ble slitt ut av kroppen på
det gamle imperiet. Russlands røtter finnes like mye i Kijev
som i det moskovittiske riket. Det var her kong Helge
(Oleg), sønn av Nestorkrønikens Rurik, opprettet sitt rike
på slutten av 800-tallet, det som skulle bli kimen til KijevRussland. Ikke siden glanstida til Stor-Litauen på
15-1600-tallet har Russland vært trengt så langt øst. Ved en
historisk tilfeldighet omfatter dagens Ukraina også Krim,
Svanehavets perle. Halvøya ble formelt innlemmet i
Ukraina i 1954 som en gest fra Krustsjov, en gest uten reell
betydning. Historisk har ikke Krim tilhørt Ukraina. Den
var lenge en del av et khanat som til tider lå under det
osmanske riket og til tider var en egen stat. Russland har
blødd mye for å erobre og holde på Krim, og den ble først
annektert i 1777, under Katarina den store. Når Krim følger
Ukraina ut av unionen er det bare så vidt Russland fortsetter
å være en Svartehavsmakt. Tilgangen til havet blir nå gjennom Azov-havet og det smale sundet ved Kertsj. Med
Ukraina følger også et av Sovjetunionens mest industriali33
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serte områder, Donbas, med et hundretall små og store byer,
med store forekomster av kull, sink og bly.
Stalin løste matvarekrisa på sin måte, gjennom tvangskollektivisering, konfiskering av lagrene og borgerkrig mot
kulakkene. Jeltsin vil løse problemet gjennom en markedsliberalistisk hestekur. Den har ført til en vill inflasjon og det
er i ferd med å gjøre titalls millioner mennesker arbeidsløse.
Maten vil være tilgjengelig for de rike, de med solid kjøpekraft, mens massene av fattigfolk vil risikere å sulte i hjel.
Mens dette skjer, vil den nye, reaksjonære nasjonalismen
rive opp riket i stadig mindre biter, der en undertrykt nasjonalitet bare løsriver seg for å få retten til å undertrykke sine
egne minoriteter. Hvor ble det av Moldovas sans for sjølråderett da det ikke var moldovere, men den russiske minoriteten det gjaldt? Litauerne gjør opp med århundrelang
russisk dominans ved å frata russiske og polske minoriteter
deres rettigheter. Det samme gjør georgierne med sør-ossetierne, azeriene. (azerbajdzjanerne) med armenerne osv.
Kombinasjonen av sult, nasjonal sjåvinisme og krenket stolthet, som russerne sikkert må føle etter å ha blitt redusert fra
supermakt til konkursbo, har aldri virket befordrende på
demokrati og menneskerettigheter. Sammenbruddet som
supermakt, den økonomiske krisa og konsesjonene til Vesten kan danne grunnlag for en «dolkestøtslegende» lik den
som bygde seg opp i Tyskland etter 1. verdenskrig.
Det er sannsynlig at vi igjen vil høre ropet på den sterke
mann, på lille far tsaren eller en annen diktator som kan
bruke harde metoder for å skaffe mat og redde imperiet. Det
er sannsynlig at blodbadet på Balkan vil fortone seg som en
mindre nabokrangel i forhold til den serien av kriger og
massakre som kan følge i kjølvannet av Sovjetunionens oppløsning. Det er sannsynlig at det vil bli funnet syndebukker,
jøder, sigøynere, sosialister som kan henges ut, trakasseres
og myrdes. Jeg lot ovenfor NiccolO Macchiavelli tale til
34
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Gorbatsjov. Hvorfor ikke også minne Jeltsin om den gamle
ringrevens ord:
«De fyrster som er kommet til makten ved hjelp av sine
medborgere (må) tenke nøye over hvorfor hans medhjelpere har hjulpet ham til maktens tinder. Skyldes det ikke
en naturlig hengivenhet overfor sine nye herrer, men bare
misnøye med sine egne stillinger i den forrige staten, byr
deres fortsatte vennskap på store problemer, for fyrsten vil
på ingen måte kunne tilfredsstille dem.»
Og la meg føye til at jo mer urealistiske forventninger den
nye fyrsten har skapt til sine evner til å dekke tilhengernes
behov, jo djupere kan han oppleve at fallet blir. Gorbatsjov
falt fordi han ikke kunne produsere pølser. Jeltsin kan
komme til å falle enda raskere av samme grunn.
De albanerne som flyktet til Paris i 1990 ble rasende fordi
de ikke ble sendt videre til USA, for der visste de hvor fint
de ville fått det. Det hadde de sett på Dynastiet på italiensk
TV hjemme. Etter ett år som fremmedarbeidere i det kapitalistiske paradiset, hadde Le Monde en samtale med flere av
dem, og de sa alle som en, at de riktignok hadde fått frihet
til å si hva de ville, men de jobba mye hardere enn før og
opplevde tilværelsen som svært hard og vanskelig.
Verdensbanken har gått inn for et kapitalistisk reformprogram for ex-Sovjetunionen som vil knuse de gamle sikkerhetsnettene, som riktignok var dårlige, men som var der. I
likhet med de albanske immigrantene til Frankrike vil russiske arbeidere få oppleve at virkeligheten bak den glitrende
kapititalistiske fasaden er et beinhardt slit. Kapitalismen har
ikke bare skapt Coca Cola og Dallas. Den har også skapt 40
millioner amerikanere som lever under fattigdomsgrensa.
Ganske visst var den sovjetiske kommandoøkonomien en
fallitt, en konkurs, og særlig i sin siste, geriatriske fase. Men
å erstatte den med en markedsliberalisme av det slaget som
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Landsbergis i Litauen og Våclav Klaus i Tsjekkoslovakia går
inn for, vil uten tvil ende med økonomisk katastrofe.
Det finnes ingen tradisjon for frie, sjølstendige bønder i
Russland. Statseiendom til jord var ikke noe som ble innført
av Lenin og Stalin. Til og med kollektivismen hadde sin forløper i ?fliren, landsbyfellesskapet. Under tsarismen var det
staten, det vil si tsaren, som eide jord, og som bygslet den
bort til adelen, så å si. Det finnes ingen tradisjon for demokrati eller pluralisme. Derimot finnes det en tradisjon for
diktatur og byråkrati som går lenger tilbake enn til 1917, for
å uttrykke seg meget forsiktig. Det finnes ingen tradisjon
for markedsøkonomi. Når det gamle regelverket, de gamle
institusjonene og normene går i oppløsning og dette kombineres med en sterk økonomisk mafia, blir markedsøkonomien en gangsterøkonomi.
Nå skal arbeiderklassen i Polen, Russland, Tsjekkoslovakia, Ungarn osv. få prøve markedsliberalismen. De skal få
oppleve hvordan Adam Smiths (og mafiaens) usynlige hånd
vil presse prisene skyhøyt i været, mens ingen usynlig hånd
tar vare på lønninger, pensjoner eller trygder. Det er ikke
løgn når gamle babusjkaer gråter på TV og sier at de hadde
det bedre før, ja at de hadde det bedre under krigen. Fra en
oppråtna tvangssosialisme skal millionmassene i Russland få
oppleve en mafiastyrt barbarkapitalisme. Hungersnød og
fattigmannsepidemier vil stå på dagsordenen igjen. De nye
fattige vil utgjøre langt over halve folket og de vil ikke ha
noe å kjøpe for og arbeidskrafta deres er det ingen som vil
ha. De ble lovet rikdom og demokrati bare markedskreftene
fikk fritt spillerom. Vi ser hvordan det har gått med rikdommen. Millioner er fattigere nå enn de noen gang har
vært. Det er også så som så med demokratiet. Populistiske
demagoger, nazisympatisører og tsarister har noen glansdager og sjøl den ærlige demokraten Våclav Havel sitter som
en kafkask fange oppe på Hradcany i Praha og føler seg for36
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pliktet til å undertegne den beryktede lustrace-loven som vil
knesette det udemokratiske prinsippet om kollektiv skyld
for alle som på en eller annen måte arbeidet i de gamle
makthavernes tjeneste. Ja, den går enda lenger. Den er en lov
mot bestemte politiske retninger, i sitt innhold rammer den
Havel og hans gamle kampfeller i Charta. Havel som ønsket
å være Den Moralske Presidenten i Europa, og som er en
mann med store moralske og menneskelige kvaliteter, har
satt sitt navn under en lov som forbyr ideer!
Russlands folk og folket i de andre republikkene får nå
oppleve pengenes sublimerte vold. De vil se de nyrike, spekulantene, mafiabossene og gamle partipamper velte seg i en
luksus som langt vil overgå de gamle byråkratenes privilegier, mens de sjøl ikke vil vite hvor de skal ta det neste måltidet fra. De russiske intellektuelle som sto i spissen for
kampen mot det gamle regimet spør seg allerede frustrert
om det virkelig var dette de kjempet for.
Den vestlige kapitalismens knusende seier over et regime
som bare var sosialistisk i navnet, men alt annet i gavnet,
har fått venstresida til å stirre beskjemmet i bakken. Man
føler seg så knuget av markedsliberalismens seiershymner at
man ikke tør å ta ordet sosialisme i sin munn. Trass i at det
er sosialisme Russland trenger, ikke en pervertert tvangssosialisme, men en opplyst, moderne, økologisk og demokratisk sosialisme.
Vi får gå ut fra at et flertall av Russlands befolkning ønsket en eller annen form for markedsøkonomi. Men enda
sikrere er det at de knapt hadde forutsetninger for å vite hva
de valgte. Hvordan skulle de nå kunne vite det? Generasjoner med fordummende sensur hadde ikke bare gjort det
umulig å stole på offisielle opplysninger, men hadde også
trent folk til å tro det motsatte av det de ble fortalt. Myndighetene fortalte om arbeidsløshet i vest og suppekøer for fattigfolk i New York. Arbeidsløshet var et ord uten mening
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i et land der folk gikk på jobb og fikk sin vanlige lille lønn
enten de jobbet eller ei, og det med suppekøer var sikkert
bare propaganda.
Naiviteten har vært framherskende. To litauiske økonomistudenter på norgesbesøk ble intervjuet av Aftenposten. De
var sjokkerte over at man i Norge har revisorer som kontrollerer bedriftenes regnskaper og at bedriftene attpåtil må
betale for dem. «Men er ikke Norge et fritt land da,» undret
litauerne.
I slutten av mars 1992 deltok jeg på en konferanse om
gjeldskrisa i Budapest. En kveld var lederne for de politiske
partiene invitert til å si sin mening om hva man skal gjøre
med at Ungarn har en gjeld på 2100 dollar pr. innbygger,
noe som er forholdsvis mer enn land som Argentina og
Brasil. Ledere fra 7-8 partier var beklemmende enige om at
man må betale gjelda punktlig og eksemplarisk slik verdensbanken forlanger. For hvis man gjør det, vil det sikre tilliten
til ungarsk økonomi og dermed vil Ungarn få utenlandsk
kapital og tilgang til utenlandske markeder. De økonomiske
ekspertene som deltok på møtet, kunne imidlertid dokumentere at denne IMF-lojale politikken hadde ført til nøyaktig det motsatte av det man sier at man vil oppnå.
Kapitalen strømmer ikke inn i Ungarn, men ut av landet.
Gjeldskrisa har blitt en maskin som pumper Ungarns ressurser ut i en størrelsesorden på rundt 10% av BNP pr. år.
Innenriks fører dette til at reallønningene stuper nedover,
mens arbeidsløsheten og den sosiale nøden for den fattigste
delen av befolkninga øker raskt. Slik er situasjonen i et av
de landene som tross alt ligger bedre an enn gjennomsnittet
i den gamle sovjet-blokken.
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ARVEN ETTER EN FØNIKISK PRINSESSE
Europa var en vakker ung kvinne, en åpenbaring av en
skjønnhet. Hun var fønikisk prinsesse, datter av kong Agenor. En dag hun plukket blomster ble hun overfalt og bortført av den kåteste og mest hensynsløse av Olympens guder,
nemlig Zevs. For anledninga var han forkledd som okse og
han førte den unge jenta til Kreta der han voldtok henne.
Avkommet deres ble herskere på øya. Seinere ble Europa
dyrket som guddom på øya. Det skal ha vært hennes bror,
prins og som alle fønikere en dyktig sjøfarer, som ga vårt
kontinent navn. Fønikerne seilte rundt Afrika to tusen år
før baskeren fra Gama rundet Kapp det gode håp og de
grunnla byer som Karthago og det nåværende Cadiz. De la
grunnen til det som skulle utvikle seg til det greske og latinske alfabetet. For dem var Europa et mørkt kontinent med
primitive stammer og store skoger. Usivilisert, men kanskje
også vakkert, siden en sjøfarende prins fant på å kalle opp
dette mørke fastlandet etter sin vakre søster. Mest sannsynlig er det riktignok at Europa ikke til å begynne med var
navnet på kontinentet, men simpelthen på det greske fastlandet.
Europa er ikke så mye et geografisk som et politisk
begrep. Under EF-kampen i 1972 het det fra Ja-sida at vi må
slutte oss til Europa. Det Europa de snakket om utgjorde
den gangen seks land og skulle etter planen utvides til ti. I
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1986 fikk jeg til uttalelse et fem-binds verk om Europas historie. Jeg var i utgangspunktet svært positiv, for det mangler
en god Europa-historie på norsk. Så viste det seg at Europa
strakk seg til Berlin i øst og Skagerak i nord, altså et typisk
EF-produkt med et fransk perspektiv. Sentraleuropeiske
byer som Praha og Budapest, for ikke å snakke om østlige
byer som Warszawa og Leningrad, falt utenfor dette Europabegrepet. Ikke minst av den grunn vendte jeg tommelen
ned, i likhet med andre som uttalte seg. Mindre enn fire år
etterpå var det klart for alle hvor falskt et slikt Europaperspektiv er. Nå utgjør de 12 EF-landa, som i japropagandaen fortsatt kalles «Europa», under en tredel av de
uavhengige nasjonalstatene i Europa. Etter Berlin-murens
fall begynte Gorbatsjov å snakke om «et felles europeisk
hus» fra Ural til Atlanterhavet. Dette er sjølsagt et like ideologisk betont Europa-begrep som alle andre. Hensikten var
både intern og ekstern. Internt ville Gorbatsjov, i likhet
med Peter den store, tvinge det «asiatiske» Russland i retning
Vest-Europa og eksternt ville han, fortsatt i likhet med
Peter, oppnå anerkjennelse for at Russland hører med blant
de europeiske statene.
Geografisk sett er det sjølsagt umulig å gi noen eksakt og
udiskutabel definisjon av Europa. Det vi kaller vårt kontinent er bare den lille vestlige utløperen av det veldige eurasiske kontinentet. Det hadde gitt like god mening å kalle hele
greia Asia og vår del av det for Vest-Asia. Det vanlige er å
trekke skillet mellom Asia og Europa langs Ural-fjella og
langs elva Ural ned til Kaspihavet, gjennom Manytsja-dalen
til Azov-havet til Svartehavet og videre gjennom Bosporus
og tett ned langs den tyrkiske kysten. Dette er sjølsagt helt
tilfeldig. Jeg har funnet det mest praktisk å regne Russland
helt ned til Kaukasus til Europa. Det får den artige konsekvensen at Mont Blanc ikke lenger er det høyeste fjellet i
Europa. Dette fransk-italienske fjellet blir slått (med ca.
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1000 m) av Elbruz og en rekke andre kaukasiske fjelltopper.
Dette er det mange som ikke liker, fordi det på en eller
annen måte reduserer «vår« betydning, men det er minst like
gode argumenter for å trekke grensa ved vannskillet Kaukasus som ved et grunt dalføre på slettelandet nord for fjellkjeden.
Nå har også Tyrkia meldt seg på. I store annonser i Economist og andre vesteuropeiske magasiner gjøres det iherdige
forsøk på å selge ideen om Tyrkia som europeisk land. Igjen
har det med ideologi og politisk makt å gjøre. Tyrkia ønsker
å bli medlem av EF og har stormaktsambisjoner på Balkan
og i Vest-Asia. Atatyrks etterkommere har fått med seg det
poenget at det er lettere å få internasjonal (les: vestlig) aksept
for slike ambisjoner hvis man kan definere seg som europeer. Economist kvitterer for de store (og dyre) annonsene
med å argumentere engasjert for at Tyrkia hører til Europa.
Landet har nemlig i mer enn to tredeler av de siste 2500
årene tilhørt den europeiske kulturkretsen, mens det bare
den siste tredjedelen har vært kontrollert av «folk som kom
fra Asia». Ved begynnelsen av disse 2500 åra tilhørte altså
ikke mesteparten av det nåværende Europa det som seinere
skulle bli kalt den europeiske kulturen. Lilleasia hadde mer
til felles med kulturfolk som egypterne og babylonerne enn
med de barbariske germanerne. Dagens tyrkere derimot, har
mer til felles med Xinjiang-uigurene i Kina enn de har med
tyskere og engelskmenn.
Problemet med Economists argumentasjon er ikke at det
er noe i veien med Tyrkias kulturelle røtter. Jeg kunne hatt
lyst på å rekke Economists redaksjon et halmstrå, et argument som de neppe har tenkt på: Nyere forskning viser
nemlig at det vi i dag kaller det europeiske kontinentet ble
fra for ca. 10.000 år siden gradvis befolket av jordbrukere fra
Anatolia. Denne logikken ville riktignok gi som konklusjon ikke at Tyrkia tilhører Europa, men tvert om at Europa
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tilhører Tyrkia! I det sentrale Anatolia fantes noen av verdens eldste byer. Her lå det gamle Catal Hbyiik, der det fantes bybebyggelse for 8000 år siden. Og når man først har
løftet Tyrkia opp på parnasset, for det er vel det som er hensikten, kunne man kanskje ta skrittet fullt ut og bringe navnet Europa tilbake dit det hører hjemme, nemlig til Fønikia,
det vil si å inkludere Libanon. Så kunne den krenkede fønikiske prinsessen endelig få oppreisning. Problemet med
denne typen argumenter er at det dreier seg om vikarierende motiver. Det handler ikke om geografi eller om kultur. Det handler, som så ofte før, om penger og makt. Det
er mange gode grunner til å inkludere albanerne i selv et
nokså snevert Europa-begrep. Ikke bare geografisk, men
også historisk. Odyssevs seilte i albanske farvann i historiens
morgen. Som illyrere er albanerne i slekt med etruskerne,
som skapte en av Europas tidligste høykulturer i landskapene nord for Roma. Landet var en del av kjerneområdet i
det vestlige Romerriket. Men se hva slags velkomst de fikk
da noen titusener av dem ville innlemmes i EF på individuell basis. Flyktningene i Bari ble behandlet så nedverdigende og kvalmende at det er vanskelig at noen etterpå kan
snakke om europeiske humanistiske tradisjoner. Hadde det
vært dyr som hadde blitt behandlet på den måten, hadde italienske myndigheter med rette blitt anmeldt for dyremishandling. Nå var det tyst, fordi det sto om å statuere et
eksempel: slik går det med fattigfolk som tror de kan
rømme til kjøttgrytene i Europa.
Den politiske kampen om Europa-begrepet er gammel og
den vil fortsette. Egentlig er det en konstruksjon fra nordeuropeisk imperialisme, fra engelskmenn, franskmenn og
tyskere, å regne gresk kultur til Europa. Som Hegel sa:
«Navnet Hellas treffer rett i hjertet på Europas lærde menn,
og særlig oss tyskere.» Unghegelianeren Marx var enig med
sin læremester i at Østen representerte menneskehetens
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barndom og Hellas dens ungdom. Begge to var i likhet med
Byron og Shelley typiske representanter for den romantiske
dyrkelsen av antikkens Hellas som noe høyt hevet over og
grunnleggende forskjellig fra Egypt, Fønikia og Orienten.
Historisk sett var den greske høykulturen med dens filosofer, dets Akropolis, dens klassiske dramaer og det hele, mye
mer en levantinsk kultur. Hellas var knyttet til Egypt, til
Fønikia, til Mesopotamia og Babylon, ikke til barbarene i de
nord-europeiske skogene. Fra begynnelsen av 1800-tallet
begynte en prosess med en hvitkalking av den greske kulturen. Tyskerne mente sogar at et bevis på grekernes opphøydhet var deres snøhvite templer og statuer. Det var før man
fant ut at disse opprinnelig hadde vært malt. Mens man tidligere hadde vært klar over forbindelsene mellom Levanten
og Hellas, ikke minst fordi de gamle grekerne sjøl erkjente
det, begynte man i den moderne imperialismens barndom
å fjerne sporene av mørk hud, av Afrika og Orienten og
gjorde Homer, Platon og Perikles til en slags tidlige britiske
og tyske spissborgere. Det blir så uendelig mye lettere å argumentere for «the white man's burden» når man først kan
juge bort den gjelda vi står i til orientalsk og egyptisk og seinere til islamsk kultur.
I Black Athena The Afroasiatic Boots to Classical Civilization tar Martin Bernal et oppgjør med denne eurosentristiske historieoppfatninga. Slik Basil Davidson i sitt verk
om Afrika knytter forbindelsene mellom Egypt og det
svarte Afrika, knytter Bernal de språklige, religiøse, kulturelle og handelsmessige forbindelsene mellom de gamle kulturfolkene i det indre Middelhavet.
Athene ble i følge mytologien født fullt utvokst og sprang
som en vakker kvinne ut av Zevs' hode. Det røper at grekerne hadde vanskelig med å innordne henne i sin patriarkalske gudeverden, at hun er minnet om den tidligere
moderguddommen som ble dyrket i hele det indre Middel-
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havsområdet under så mange navn, som Isis i Egypt, som
Astarte og Ishtar i Palestina og Babylonia, bare for å nevne
noen av hennes alter egos. Kvinnereligionenes øverste guddom var så sterk at mannsreligionen ikke kunne la være å
ta hensyn til henne sjøl da den hadde seiret. Når Bernal også
kaller henne den svarte Athene, knytter han henne, og dermed en vesentlig del av gresk kultur, til de ikke-hvite folkene sør og øst for Middelhavet.
Bernal går tilbake i tid og viser hvordan Hesiodl° og
Herodot i i åpent skrev om den sterke forbindelsen mellom
Hellas og Egypt. Når vi kjenner til de korte avstandene og
vi veit at dette var dyktige sjøfarere, når vi veit at fønikerne
seilte rundt Afrika og når vi kjenner til mytene om den
dyktige sjøfareren Odyssevs og om Jason som seilte langt
inn i Svartehavet, så er det uforståelig at ikke disse folkene
skulle ha holdt forbindelsen med hverandre og påvirket
hverandre. Enda mer uforståelig blir det når vi finner så mye
felles i deres myter og deres gudelære. Den kinesiske muren
som de tyske og britiske klassisistene opprettet mellom det
nærmest overjordiske Hellas og dets sørlige naboer er uforståelig av den enkle grunn at den aldri fantes. Den var en
tankekonstruksjon som var sprunget ut av det nordeuropeiske borgerskapets behov for å plassere seg i verdens sentrum. Den prøyssiske aristokraten Wilhelm von Humboldt
ville skape et system som lå mellom adelen og det han oppfattet som den franske revolusjonens eksesser. For han var
det greske språket, i likhet med det tyske, reint og ekte. Den
greske frihetskampen fra 1921 ga støtet til at de radikale og
anti-autoritære strømningene forente seg med de romantiske
og nasjonalistiske. Det ble viktigere enn noen gang å vise
at gresk kultur var høyt hevet over asiatisk barbari. Som
Shelley skrev: «Vi er alle grekere. Våre lover, vår litteratur,
vår religion og vår kunst har alle sammen sine røtter i
Hellas. Uten Hellas ... hadde vi fortsatt vært barbarer og
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avgudsdyrkere.» Byron, som i grekernes frihetskamp så en
parallell til skottenes egen kamp for uavhengighet, slo fast
at kampen for Hellas var å sammenlikne med kampen mot
Genghis Khan. På samme tid gjorde man på nytt opp status
over maurernes 800 år med blomstrende kultur i Spania,
og mens man tidligere hadde sett med en viss sympati på
denne tida, kom man nå til at det også var et ondskapens
imperium.
Attenhundretallet omdefinerte oldtidas historie etter det
nordeuropeiske borgerskapets behov, ikke på grunnlag av
vitenskapelige analyser, av språkhistoriske studier eller arkeologiske funn, men utfra reint ideologiske og politiske holdninger. På samme måten har man i lange tider fornektet
arabernes store innflytelse på europeisk kultur, filosofi og
vitenskap. Helt fram til vår tid faller det mange europeere
tungt å innse at det arabiske Al-Andalus i Spania var en høykultur med langt framskreden vitenskap og sivilisasjon alt
på 8-900-tallet, en kultur som langt overgikk de kristne statene lenger nord.
Nå planlegges det å skape et «Festung Europa« som skal
sikre privilegiene til noen av klodens rikeste nasjoner og forhindre at jordas fordømte skal få noe annet enn de smulene
som de rike måtte la falle ned fra sitt bord, forutsatt at de
fattige viser tilstrekkelig takknemlighet for disse smulene.
For å rettferdiggjøre et slikt prosjekt trengs det en oppgradering av det gamle, hvite Europa-begrepet, en versjon 5.2 så
og si, som kan ta med de nye statene som vi ønsker å ha med
og holde ute dem vi ikke ønsker. Slovenia og Kroatia hører
med til Europa, så klart, siden de skal innlemmes i det felles
stortyske rom. Det er mer tvilsomt med serberne, for ikke
å snakke om hvor ubehagelig det ville bli om Kazakhstan
og liknende skulle kreve å bli innlemmet i Europa. (Og det
til tross for at den gamle skoledefinisjonen av Europa som
kontinentet fram til Ural, faktisk inkluderer en snipp av
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Kazakhstan.) Det er ille nok med russerne. Riktignok har
de en av Europas vakreste byer, men egentlig er de jo ganske
asiatiske. Kanskje man ender opp med å gjenta den klassiske
definisjonen som sier at Asia begynner ved Rennweg i
Wien, fordi det var dit tyrkerne nådde under sin beleiring
av byen? («Wien er Vestens østre port og Budapest er Østens
vestre port,» skriver GyOrgy Konråd.) Men, ved nærmere
ettertanke gjør man nok ikke det. Europa-begrepet er et
ideologisk begrep. Det skal tjene visse økonomiske og strategiske interesser, nemlig å være den falske bevisstheten som
det nye overnasjonale EF-statsprosjektet skal bygges på, og
de ambisjonene rekker lenger enn til Rennweg.
Den åpenbare rasismen i det nye Europa-begrepet vil bli
modifisert av økonomiske og maktstrategiske behov. Tyskland på den ene sida og USA/England på den andre rivaliseICI 0111 Tyrkias gunst. Den engelsktalende blokka tok flere
stikk gjennom Golfkrigen, mens Kohl strever med å
komme på banen. Herskerne i England ønsker helt tydelig
å spille ned rasismen overfor Tyrkia i bytte mot en mulig
motvekt mot Tyskland. Tyskland på sin side har klare strategiske behov for en allianse mot sør-øst, langs den gamle
Berlin-Bagdad-traseen. Men ved å ta så aktivt side for Slovenia og Kroatia, har Tyskland skapt en situasjon hvor de
muslimske folkene på Balkan kan måtte vende seg til
Ankara for hjelp. Da tyskerne reagerte på at Tyrkia brukte
tyske våpen mot kurderne, svarte Tyrkia med å sammenlikne Kohl med Hitler. Disse to statene er altså fortsatt
allierte gjennom NATO.
Men om nå Tyrkia skulle bli innlemmet i det nye Europabegrepet, så minsker ikke det den reelle rasismen i EFprosjektet. Den gamle nasjonalstaten har langt på vei utspilt
sin rolle for borgerskapet i Europa. Det er den nye supranasjonale staten som skal ta over den rollen. Denne staten vil
mangle den etniske legitimiteten som sto så sentralt i den
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tyske eller for den del den norske nasjonalismen i forrige
århundre. Men den skal ikke være mindre eksklusiv. Passkontrollen mellom medlemslandene forsvinner og erstattes
med en enda hardere kontroll mot omverdenen. For å
sementere dette regimet ideologisk trengs en europeisk identitet. Den må være akkurat passe inkluderende og ekskluderende til å tjene dette nye statsprosjektet. Man hadde
kommet langt på vei med denne ideologien innenfor de tolv
medlemslanda, men havariet i øst har skapt problemer. Det
er ikke bare de økonomiske og politiske strukturene i EF
som har vansker med å takle denne strømmen av nye kandidater. Europa-ideologien er heller ikke nok utviklet til å
trekke skillene akkurat der det vil bli opportunt å ha dem.
I øst står kanskje 20 millioner arbeidsløse og fattige mennesker reiseklare. Byråkratene i Brussel drømmer sikkert
vonde drømmer om dem om natta. På den andre sida ønsker man sikkert å inkludere det gylne Praha eller den gamle
keiserbyen Budapest. Da ville man ha det viktigste av habsburgriket i hus. Men at eurosjåvinismen skal komme til å
inkludere sigøynere fra Romania eller bosniske muslimer er
utenkelig. Riktignok har Kazakhstan og andre sentralasiatiske stater blitt tatt opp i KSSE, konferansen for fred og sikkerhet i Europa, men de vil aldri kunne godtas som
likeverdige parter i et prosjekt som går ut på å skape en
Festung Neuropa med krokodiller i vollgrava og streng
fremmedkontroll på vindebrua.
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MAKTVAKUUM
Mellom Oder-Neisse og Narva (grenseelv mellom Estland
og Russland) har det nå oppstått et maktvakuum av små
og/eller svake stater. En slik ustabilitet har ikke eksistert i
Østersjø-området siden Peter den store på russisk side og seinere Fredrik den store på tysk side skapte den tysk-russiske
balansen. Et tilsvarende vakuum finnes mellom Dresden og
Jalta og mellom Salzburg og Bosporus. Den nye slaviske
unionen SUS blir aldri noen reell makt og det er for tidlig
å si om den blir noe annet enn en form for handels- og
samarbeidsavtale. Utnevninga av Minsk som hovedstad i
unionen har alt vist seg å være et papirvedtak.
Et sjølstendig Ukraina vil være en slags stormakt, med
atomvåpen og med en befolkning på størrelse med Frankrikes, med råvarer, kull og et rikt, om enn umoderne landbruk. Men landet vil være prisgitt de internasjonale
markedskreftene. Siden landet vil satse på integrasjon med
den vestlige kapitalismen, vil det være totalt avhengig av
sterke imperialistiske makter. Det mest nærliggende er at
Kijev finner sine beskyttere i Berlin, noe som ikke er ukjent
i historien. I Brest-Litovsk forhandlingene med det revolusjonære Russlands utsendinger i 1918 krevde Tysklands keiser Wilhelm 2. kontrollen over Ukraina. Under det tyske
felttoget mot øst erobret Hitler hele dette området og kom
helt til foten av Kaukasus. Griper tysk kapital denne nye
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sjansen, vil D-marken ha gjenerobret nesten alt det som
Wehrmacht hadde erobret på sitt høydepunkt i 1942.
Lenger nord er det tre makter som historisk sett har kjempet om hegemoniet over Finland, Polen og de baltiske statene, nemlig Russland, Preussen/Tyskland og Sverige. At
Sovjetunionen har gått i oppløsning betyr ikke at Russland
er ute som stormakt. Russland vil fortsette kampen for å
beholde sin adgang til havet i vest og sør. I denne kampen
har Russland ett godt kort utover sin militærmakt, og det
er enklaven Kaliningrad (KOnigsberg). Dersom Jeltsin spiller sine kort godt og dersom den internasjonale økonomiske
situasjonen tillater det, kan denne gamle tyske keiserbyen
bli sentrum i et slags europeisk Hong-Kong under tysk økonomisk kontroll.
I vårt århundre har Sverige ikke vært noen stormakt. Men
Sverige er en stormakt forkledd som et lite land. Mellom slaget ved Liitzen og slaget ved Poltava var Sverige en av de virkelig store maktene i Europa. Riktignok døde krigerkongen
Gustav Adolf under slaget ved Liitzen 6. november 1632,
men hæren hans seiret. Sverige var en stormakt som ikke
bare behersket Ingermannlandu, Karelen, Finland, Estland,
Livland og Kurland", men som også kontrollerte Vorpommern og hertugdømmet Bremen. Sverige var teknologisk og
militært overlegent; svenska stålet, f6rståss. Svenskene har
ingen mulighet til å gjenopprette disse fornstora dar som
nasjonalsangen mimrer om. Men Sverige er ei industrimakt
med en våpenindustri som kunne bestikke regjeringsmedlemmer i et stort land som India. Sverige har egen fly- og
bilindustri. Det er ingen hvem som helst. Veien ligger åpen
for at Sverige kan kaste den nøytrale hammen som landet
har kokettert med i vår tid for å dele Østersjøområdet med
den nye tyske hansaen. Tyskland er Sveriges desidert største
handelspartner og de historiske forbindelsene er lange og
sterke. Det er ikke for ingenting at det faller Sverige så lett
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å vende om fra nøytralitet til EF-iver. Sverige har aldri vært
en koloni, men tvert i mot en betydelig imperialist. Det
nasjonale spørsmålet har derfor hatt en dårlig klang i
underklassen. Og for overklassen har nøytraliteten utelukkende vært taktisk motivert, et passende skalkeskjul for å
profittere på begge parter i enhver europeisk konflikt. Men
nå finnes det ingen stormakt som kan true Sverige til å opprettholde denne nøytraliteten. Jeg vil tro at tysk og svensk
kapital vil finne hverandre i store, strategiske allianser. Sammenslutninga mellom svenske ASEA og sveitsiske Brown
Boveri skapte verdens største elektronikkselskap. Det kan
danne mønster for liknende sammenslutninger mellom
Volvo og Daimler-Benz eller SAS og Lufthansa — eller svenske Bonnier-fbrlagen og tyske Bertelsmann. I et større perspektiv er det viktig å legge merke til at Østersjøen vil bli
et tysk-svensk-EF-innhav helt opp til bryggekanten i Sankt
Petersburg. Det kriseridde Finland, som er det landet i vest
som har tapt mest på det sovjetiske sammenbruddet, vil
ikke ha noe annet valg enn å la seg dominere av tysk-svensk
kapital. Mannerheims tyske ekspedisjonskorps og Karl den
12.s dragoner kommer tilbake i dress og med stresskoffert.
Stilt overfor denne nye maktbalansen vil Polen søke å
knytte seg så raskt og intimt til EF som mulig. Men polsk
industri vil i så fall lide samme skjebne som den øst-tyske,
nemlig klappe sammen på grunn av at markedet blir borte
og fordi industrien ikke vil klare å betale regningene sine i
D-mark. Hvis den nordlige delen av det gamle Øst-Preussen
med K8nigsberg blir frihandelssone, vil det kunne legge et
voldsomt press på den fattige sørlige delen, som Polen fikk
som følge av Jalta-avtalen. Et liknende press er i ferd med
å bygge seg opp i Schlesien og Pommern i Polens vestlige
del. Dette var jo historiske tyske områder som ble innlemmet i Polen som en kompensasjon for at Stalin forsynte seg
av de østlige delene av landet. Det russiske herreveldet i
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Polen er foreløpig ute av soga, men det gjør bare at skyggen
av det tyske spørsmålet avtegner seg desto kraftigere.
Helt til ganske nylig sto det på offisielle tyske kart en
merknad på det tidligere Schlesien, Pommern og det sørlige
Øst-Preussen: «zur Zeit unter polnischer Vervaltung» - for
tida under polsk administrasjon. Så seint som under valgkampen i 1990 ville ikke Kohl ta avstand fra de høyreekstreme gruppene som krevde gjenforening av de gamle
østområdene. Etterpå har det kommet en offisielle erklæring fra det forente Tyskland om at man respekterer den polske vestgrensa, men slike erklæringer gjelder jo som kjent
bare til man erklærer noe annet.
Den skyggen av Tyskland som vi kan avlese på ganske nye
kart over Polen har på en spesiell måte sammenheng med en
plogtype som ble utviklet i høymiddelalderen, nemlig den
såkalte hjulplogen. Ved hjelp av den klarte de tyske bøndene
å vende den tunge jorda i dette området bedre enn de slaverne som bodde der til da hadde klart. Det ga grunnlag for
en større bosetning og dermed et overtak for kolonistene i
forhold til den opprinnelige befolkninga. Koloniseringa ble
forsvart militært av Den tyske orden. Etter hvert tok slavere,
baltere og magyarer over de tyske driftsformene i jordbruket
og overgikk sine læremestre og da stoppet den massive tyske
koloniseringa opp. Et historisk kart som viser østgrensa for
den tyske bondekoloniseringa rundt år 1300 vil samsvare
med det jeg har kalt skyggen av Tyskland. Det omfatter hele
det nåværende Tyskland, det nåværende Østerrike, randområder i B6hmen og Måhren, Schlesien, Pommern og ØstPreussen, samt noen flekker i Ungarn og i andre områder
lenger øst. Langs kysten ekspanderte Hansaen videre nordover fra Øst-Preussen og kontrollerte til slutt området helt
inn i Finskebukta. Men her var det stort sett adelen og kjøpmennene som var tyske, mens bondebefolkninga var baltere.
Den tyske innflytelsen var altså grunnere i Baltikum og her
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kan en ikke snakke om egentlig tyske områder, men om
kolonier. I utkanten av «eiter» eller Sankt Petersburg fantes
det alt på Peters tid en forstad som ble kalt Nemezkaja
Sloboda, eller tyskerforstaden. Så langt øst som ved Volga
slo en stor gruppe tyskere seg ned. De kom blant annet til
god nytte for Ivan den strenge (eller grusomme, som man
sier) i hans kamp mot tartarene. I 1918 tok Lenin initiativet
til å danne en egen autonom republikk for Volga-tyskerne.
Etter Hitlers angrep i 1941 ble republikken oppløst av Stalin
og de tyske innbyggerne deportert. Ennå er ikke dette såret
leget. Volgatyskernes etterkommere sitter på skolebenken
for å lære seg nok tysk til å kunne møte innvandringsmyndighetene i Forbundsrepublikken og skaffe seg hjemstavn i
das Vaterland. Der er de neppe særlig velkomne, og en skal
ikke se bort fra at Jeltsin og Kohl (for en passende kompensasjon i D-mark) blir enige om å repatriere disse menneskene i Kiinigsberg-området. Det har også vært på tale å
gjenopprette den Volgatyske republikken med tysk støtte,
men spørsmålet er om volgatyskerne vil dra dit. De russerne
som nå bor der har gjort det klart at tyskerne ikke er velkomne og volgatyskerne sjøl sier at de sitter reiseklare på
koffertene og venter på å slippe inn i Tyskland.
De tsjekkiske land, Cechy og Morava, eller Biihmen og
Måhren, har i århundrer vært assosiert til det tyske riket. Så
seint som i 1855 var 40 % av innbyggerne i Praha tyskere
(eller tysktalende jøder), og i hele Tsjekkoslovakia var det så
mye som 23 % tyskere i 1921. Og en del husker vel ennå
hvordan Hitler brukte det tyske spørsmålet i grenseområdet, Sudetenland, som påskudd til å voldta Tsjekkoslovakia.
Ennå i dag er dette spørsmålet et sårt punkt i forholdet mellom Kohl og Havel. Etter 1945 ble 3 millioner sudettyskere
drevet ut av Tsjekkoslovakia, ikke minst på grunn av at de
hadde vist åpenlys sympati med den nazistiske invasjonen.
De fordrevne krever nå sine gamle eiendommer tilbake.
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Havel, som har tatt avstand fra fordrivelsen av sudeterne,
hevdet på den andre sida at Tyskland skylder Tsjekkoslovakia kompensasjon for tsjekkeres og slovakeres tvangsarbeid
i tyske leire og for krigsskader. Dessuten har innlemmelsen
av DDR i Tyskland kostet Tsjekkoslovakia milliardbeløp i
tapte ordrer og ubetalte regninger. Havel foreslo som kompromiss at begge siders krav strykes, samtidig som sudettyskerne får full rett til å vende tilbake, men altså uten rett
til eiendommer. Og det var omtrent slik avtalen ble. Det er
ennå noen knuter på tråden, men med kompromisset er det
snart en full åpning for tysk kapital i Tsjekkoslovakia. Skjer
det vil Bi3hmen og Måhren fort komme under den bayerske
kapitalens dominans. Den nasjonale bevegelsen i Slovakia
kan faktisk uforvarende komme til å forsterke denne prosessen dersom den lykkes i å skape en slovakisk stat med
hovedstad i Bratislava.
Når Østerrike blir EF-medlem vil Anschluss være gjennomført på nytt, denne gangen med fredelige midler, men
med samme resultat, nemlig opprettelsen av et StorTyskland som gjennom et formelt sjølstendig, men reelt
tysk-dominert Slovenia vil ha adgang til Adriaterhavet.
Denne prosessen akkompagneres av høystemte og dypt
alvorlige essayer og konferanser om Mittel-Europa som Europas egentlige kulturelle sentrum. En skimter en Habsburgnostalgi bak det hele.
Den nye tyske sjølsikkerheten har sendt små sjokkbølger
inn i Washington. Det første varselet fikk man da Kohl på
egen hånd gikk suverent utenom de såkalte fire-pluss-to forhandlingene om DDR og presenterte verden for et fait
accompli i form av Stavropolavtalen. Men det forente Tysklands første sjølstendige utenrikspolitiske initiativ var da
Tyskland tvang gjennom en anerkjennelse av Slovenia og
Kroatia. Det var opplagt i strid med amerikanernes planer
og det overkjørte flere av landene i EE Tyskerne har lenge
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vært måteholdne i NATO og EF. Franskmenn og engelskmenn har stått for demonstrasjonspolitikken. Nå var det
EFs nye storebror som demonstrerte sin nyvunne makt og
sjøltillit, og det er neppe noen av alliansepartnerne på høyt
plan som tviler på at de to nye statene vil bli tyske lydriker.
Kroatia demonstrerte dette gjennom at sangen Hvala, Njemacka «Takk, Tyskland» - ble landeplage, og gjennom at
myndighetene i Zagreb nedla forbud mot å vise filmer som
framstiller Tyskland som en okkupasjonsmakt under 2. verdenskrig. (I følge Der Spiegel nr. 6/92.)
Det er forståelig at franske regjeringsrepresentanter mumler om at de er i ferd med å tape to verdenskriger som de
trodde de hadde vunnet. Frankrike ønsker å bruke EF til å
tøyle tyskerne, men dynamikken i tysk industri og finanskapital er sannsynligvis for stor. Dersom ikke Maastrichtavtalen havarerer underveis, vil den kunne bane veien for en
politisk og monetær union der Tyskland er den dominerende makta og der tyngdepunktet vil flytte seg mot øst.
John Major bidrar, antakelig sterkt mot sine egentlige ønsker, til å styrke den tyske dominansen i EF ved å stå delvis
utenfor. Kanskje kan den forhenværende stormakta ute i
Nordsjøen overleve som amerikanernes siste trofaste allierte
på denne sida av Atlanteren. Major veit antakelig at dersom
han går inn i en ny Battle of Britain der det ikke er RAF
og Luftwaffe som står mot hverandre, men pundet og Dmarken, så vil de engelske bookmakerne gi skyhøye odds til
den som er så troskyldig å satse sparepengene sine på en
gjentakelse av suksessen fra forrige gang. Hvis det da i det
hele tatt finnes noen som vil kaste bort slantene sine på et
så dødfødt veddemål.
Om to av taperne i siste verdenskrig, Japan og Tyskland,
har fått en ny mulighet gjennom Sovjetunionens sammenbrudd, så har en av taperne i den forrige verdenskrigen også
fått ferten av en ny vår, nemlig Tyrkia. Fra Egeerhavet til
-
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Gobiørkenen strekker det seg et belte av tyrkisktalende
folk. Med unntak av Armenia", som er kristent, er disse folkene i varierende grad muslimer. Da Sovjetunionen gikk i
oppløsning oppsto en serie med stater med uklare allianseforhold og en svak økonomi. Tyrkia har kjent sin besøkelsestid. Ankara var raskt ute med diplomatisk anerkjennelse
og økonomisk hjelp. Som første land i verden anerkjente
Tyrkia Azerbajdzjan 15, Kazakhstan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan og Kirgizia, stater med et samlet areal
som er over fem ganger så stort som Tyrkias. Kazakhstans
president Nursultan Nasarbajev var først ute av en serie nye
statsledere på vennskapsreise til Ankara. Gjennom sin rolle
som USAs framskutte base mot Irak i Golfkrigen har Tyrkia
allerede signalisert sine ambisjoner østover. Ozal og den tyrkiske høyresida klør i fingrene etter å rykke inn på azerbajdzjansk side i krigen om Nagorno-Karabakh. De nye
statene har, med unntak av Tadzjikistan, bestemt seg for å
avskaffe det kyrilliske alfabetet og gå over til latinske bokstaver. Tyrkia stiller med de nødvendige skrivemaskinene og
med opplæringsprogrammer. Bare tadzjikene har vendt seg
til Iran for å få tilsvarende støtte derfra. Så lenge Sovjetunionen eksisterte var de tyrkiske ambisjonene urealistiske. Det
sto en solid kjernefysisk styrke i veien for dem. Det gjør det
ikke lenger. Et resultat kan tvert om bli at Tyrkia blir krumtappen i en ny sentralasiatisk allianse som alt har mer atomvåpen enn alle andre stater, når vi ser bort fra USA og
Russland. Og da blir det med ett viktig å huske på at så seint
som tidlig i vårt århundre strakk det osmanske riket seg ned
til Persiabukta og sør til Rødehavet. På Balkan ble Bulgaria
uavhengig i 1908, Albania i 1912 og Makedonia i 1915. Enda
tidligere dominerte det osmanske riket kysten rundt hele
Svartehavet. Etter Oktoberrevolusjonen i Russland gjorde
Tyrkia et forsøk på å kontrollere landet sør for Kaukasus
fram til Kaspihavet. Bolsjevikenes gjenerobring av disse
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områdene satte en stopper for dette og skapte på mange
måter et fristed for armenerne.
Nå står Tyrkia som den største militærmakta i denne
delen av verden, med mer enn 650 000 soldater og en paramilitær politistyrke på minst et par hundre tusen mann.
Tyrkias militærmakt er altså for eksempel større enn Storbritannias (320 000), større enn Tysklands (Vest-Tyskland
hadde 480 000 i 1988) og større enn Frankrikes (560 000).
Turgut Ozal har erklært at i det 21. århundre skal Tyrkia
gjeninnta sin ledende rolle på Balkan. En sterkt redusert
president Ramiz Alia i Albania var i Ankara før valgnederlaget våren 1992 og fikk løfter om politisk og økonomisk
støtte. (Min gamle venn Ramiz er kanskje ingen stor diplomat. Han hadde en uvane med å baktale sine forhandlingspartnere overfor deres venner. Men han er uten tvil en
dyktig realpolitiker.) Tyrkiske myndigheter har også
erklært sin interesse for de muslimske bosnierne, den tyrkiske minoriteten i Bulgaria og i Thrakia i Hellas. I Bulgaria
har den tyrkiske minoriteten, som ble undertrykt av Zhjivkov, kommet sterkt tilbake med en vippeposisjon i parlamentet. Det er flere bulgarere som ser faren for at økte
etniske konflikter i landet kan gi Tyrkia et påskudd til i en
nær eller fjern framtid å intervenere militært i Bulgaria, som
det heter «for å verne om interessene til våre brødre». Fra
Tyrkias grense mot Bulgaria går det et belte med et sterkt
innslag av folk med kulturell, språklig eller etnisk tilknytning til Tyrkia og/eller islam: i Rumelia i sør-Bulgaria, i
Thrakia og Makedonia i Hellas, i republikken Makedona, i
Albania, Kosova og Bosnia-Hercegovina. Det er med andre
ord lett å se hvordan Tyrkia kan komme til å knytte allianser som går helt opp til den gamle nordgrensa for det
osmanske riket, til elvene Sava og Drina-Lim. Bysants kan
ta over der Moskva har mistet grepet. Ei slik utvikling vil
gjenreise religionskrigen for alvor på det europeiske konti57
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nentet, og det er meget lett å se hvordan en slik utvikling
i Tyrkias favør vil inspirere den gamle fremmedfrykten i
Sentral-Europa.
I øst har Tyrkia flere ganger invadert irakisk territorium,
og det er helt klart at det tyrkiske borgerskapet har ambisjoner om å kontrollere oljefeltene i Mozul i nord-Irak. Kemalistene i Ankara fører allerede krig mot kurderne innenfor og
utenfor Tyrkias grenser. Landets kontroll over Eufrats og
Tigris' kilder er en trusel mot Irak og Syria og kan bli kilde
til mer enn det livgivende vannet i en region der det er
desperat mangel på nettopp vann; nemlig kilde til de krigene
om vann som allerede Carterrapporten varslet i 1980. Men
Tyrkia er ingen stormakt. Ambisjonene hadde vært bare
opiumsdrømmer om ikke USA sto bak. Oppløsninga av
østblokka har gjort Israel mindre viktig for USA og Tyrkia
mer viktig. ljzals solide støtte til USA i Golfkrigen sikret
ikke bare dollar, men også 1000 tanks, 700 pansrede personellkjøretøyer og et rikt assortiment raketter". Tyrkia kan
fungere som en kile inn i Sentral-Asia og som en motvekt
mot EF/Tyskland for USA. Her har USA flybaser, havner
og atomvåpen tett opp til det nye maktvakuumet. Dette gjør
at Tyrkia kan spille en ytterst farlig rolle, for om ikke
Golfkrigen demonstrerte USAs totale dominans, så viste
den hvor ekstreme og massive voldshandlinger den amerikanske regjeringa er villige til å gå til når den mener at
USAs interesser står i fare. Dette forutsetter riktignok at
USA, med sine store finansielle problemer, er villig til/i
stand til å følge opp Tyrkias regionale stormaktseventyr. For
om magemålet i Ankara ikke er begrenset, er det økonomiske grunnlaget det.
Tyrkia er dessuten ikke den eneste makta i regionen som
kommer til å konkurrerere om innflytelsen fra Svartehavet
til den kinesiske grensa eller bortenfor. I nord står et riktignok vingestekket, men likevel ikke dødt Russland. I sør står
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et Iran som ideologisk sett har mye mer å spille på overfor
de nyfrelste islamistene i de gamle sovjetrepublikkene enn
de verdslige makthaverne i Tyrkia. Regjeringa i Teheran har
benyttet seg av Sovjetunionens svanesang til å kjøpe et
uvisst antall T72 tanks på tilbud til 90 % rabatt, meldes det
i Information. Saudi-Arabia har også vært raskt ute med å se
etter nye allierte og Pakistan stilte 100 millioner dollar på tre
dagers varsel til Kazakhstan.
Det muslimske partiets framgang ved det siste valget i Tyrkia viser at maktbalansen kan slå begge veier. Tyrkia har
også den mest militante opposisjonen av alle NATO-land. I
øst kjemper kurderne en militær kamp som ikke har latt seg
knekke på tross av stor innsats fra den tyrkiske hæren, og
i byene finnes en kampvillig arbeiderklasse som det til tider
krever titusener av opprørspolitifolk til å holde nede.
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REGIONENES EUROPA
I 1492, da Europa innledet voldtekten av det kontinentet
som de seinere kom til å kalle Amerika og de kristne Spania
forviste alle muslimer og jøder fra den iberiske halvøya, var
den gamle verden ennå preget av bystatene. Christopher
Colombus kom, angivelig, fra bystaten Genova. På den
andre sida av den italienske støvelen var fortsatt Venezia en
stormakt. Det skulle ennå gå 21 år før NiccolO Machiavelli
skrev «Fyrsten» i bystaten Firenze. Renessansen fant sted i
kapitalistiske bystater som lå som øyer i et veldig føydalt
hav. Men renessansen var på samme tid disse bystatenes
blomstring og deres svanesang, altså den utrolig vakre sangen som svanene i følge folketroen skulle synge rett før sin
død. For kapitalismen trengte større markeder og større
kontroll med tilgangen på råvarer.
Det er lite ved vår tids behandling av kunsten og arkitekturen som bringer tankene hen på renessansen. Men det
som er felles er at kapitalismen krever større enheter. Nasjonalstatene, som spilte en viktig rolle i kapitalismens definitive gjennombrudd, har blitt en for snever ramme. Kravet
om overnasjonalitet og de skrittene som blir tatt i retning
av en europeisk superstat er vår tids overgang fra bystater til
større enheter. Japan treffer tiltak som kan peke i samme
retning, og det nord-amerikanske fellesmarkedet som er
avtalt mellom USA, Canada og Mexico kan komme til å
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integrere de svakeste partnerne fullstendig i amerikansk
økonomi.
Men samtidig bryter historiens største superstat sammen,
nemlig Sovjetunionen, og oppløsninga stopper ikke på
republikk- eller regionnivå. Også deler av regioner og til og
med enkeltbyer har erklært seg uavhengige. Kampen for
superstaten og kampen for bystaten pågår altså samtidig.
Dette rammer også EF. Jo større EF blir, jo mer merkbare
vil de regionale motsetningene bli. Schengen-avtalen forutsetter at de indre EF-landa opphever grensene seg i mellom
lenge før Storbritannia er villig til å være med på noe sånt.
Maastricht-avtalen legger grunnlaget for en politisk union
som begynner å ligne på en statsdannelse. Det betyr at
Baskerland for første gang på svært lenge vil være forent.
Den delen av Euskadi som har vært under spansk kontroll
får plutselig ikke noen statsgrense mellom seg og den delen
som har vært under fransk kontroll.
Barcelona, Toulouse og Montpellier har sett det samme.
De tre byene har gammelt grugg mot henholdsvis Madrid
og Paris. Katalansk språk er ikke så fryktelig forskjellig fra
det oksitanske språket som snakkes på nordsida av Pyreneene. Og ikke minst viktig: dette er byer som er inne i en
industriell og teknologisk vekst. Barcelona er berømt for sin
avantgardistiske design fra Gaudi til dagens moter og møbler. Catalonia har allerede status som sjølstyrt region i Spania og umiddelbart etter at Estland, Latvia og Litauen ble
opptatt som medlemmer av FN krevde presidenten i Catalonia, Jordi Pujol, at regionen måtte få «de samme rettigheter som Litauen». Toulouse er senteret for fransk flyindustri
og romteknologi. Montpellier har alt tatt mål av seg til å bli
Oksitanias Paris med sine nye avenyer, sitt universitet og sin
futuristiske arkitektur. Hvis en har sans for de store linjer
og myser litt når en ser på kartet over Middelhavsområdet,
vil stripa fra Barcelona og Toulouse i sør og vest til Milano
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og Torino i nord og øst fortone seg som en ny vekstregion
innafor EE Språklig finnes det en rekke likheter innafor
hele denne regionen, og det kan være fruktbart å se på dette
som en enhet. Men da må en bare ikke glemme at det innafor denne blå bananen, som enkelte har kalt den, finnes
enorme forskjeller. Deler av Marseilles er nord-afrikansk,
deler av RhOne-deltaet er preget av sigøynerkultur, begge
deler svært langt fra det chiceste på Ramblaen i Barcelona.
I det offisielle opplegget for EF-unionen er det forsøkt å
omdanne regionalismen til en positiv faktor for EF. Men i
det nittitalls Europa vi begynner å se konturene av er det
mer sannsynlig at vi står overfor sterke sentrifugale krefter
som kan komme til å rive opp EF og de enkelte staten
innenfra.
Italia har aldri blitt ordentlig forent. Vi har lett for å se
på Italia som gammelt, fordi det har en så eldgammel og
mektig kultur. Men som politisk enhet er det meget ungt,
nemlig fra samlinga i 1861. Til sammenlikning kan vi si at
sjøl om Norge er enda yngre som suveren stat fra unionsoppløsninga i 1905, så har Norge vært en politisk enhet
siden høymiddelalderen. Snakk med en nord-italiensk kelner om sør-Italia. «Å, du mener Afrika,» vil han kanskje
svare, for norditalienerne har en hang til å se seg sjøl høyt
hevet over sine fattige fettere i sør. I sitt hovmot glemmer
nord-italienerne at det sør-Italia som begynner rett sør for
Roma, er en skygge av kongeriket De to Sicilier. Under normannerkongen Roger (Rodgeir) hadde dette riket en høyt
utviklet arabisk sivilisasjon som i sin tur spredte klassisk
vitenskap og filosofi nordover. Den nordlige arrogansen ga
ved valgene i 1992 seg utslag i framgang for de populistiske
ligaene i nord. Bystaten Firenze lever ennå, kulturelt og
økonomisk, om ikke folkerettslig. Til nå har Italia vært EFs
villmann. Italierne har stemt for all slags integrasjon som
har vært foreslått, men så snart de har vært hjemme igjen
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har de kjørt underskuddsbudsjetter som har fått håret til å
flagre på Delors og Kohl. Dette har til en viss grad dempet
de sosiale og regionale spenningene i Italia. Men så snart Italia blir lagt i EF-unionens prokustesseng og blir underlagt
en tysk budsjettdisiplin, vil smøremiddelet i italiensk økonomi bli borte. Regionene vil kjøre sitt eget løp. I sør vil
kongedømmet «De to Sicilier» bli hekta av lasset i enda
større grad enn før. I nord vil Venezia boltre seg i sine nygamle habsburgske omgivelser. Hvis da ikke byen får alvorlig konkurranse av sin gamle rival Trieste ' 7, illyrernes eldgamle kaupang og habsburgernes gamle adriatiske havneby
(fra 1382) som mistet sin økonomiske betydning først ved
opprettelsen av en stat som ikke lenger finnes, Jugoslavia.
Nå værer triestinerne vårluft. Med løsrivelsen av Slovenia og
Kroatia føler de at de har fått sitt gamle bakland tilbake.
Siden 2. verdenskrig har Trieste ligget inneklemt i et hjørne
av Italia, men ser nå sin mulighet. I Alpen-Adria samarbeidet har Trieste alt siden 1978 samarbeidet nord- og østover.
Nå planlegges det en motorvei fra Trieste til Budapest over
Ljubljana, habsburgernes Laibach. I så fall kan Trieste bli
Ungarns viktigste havneby. Hele denne regionen, fra Kroatia i sør til Bayern i nord er forøvrig dominert av konservative kristeligdemokratiske partier med et ikke ubetydelig
innslag av nye og gamle fascister. «Først nå har vi vunnet
krigen» skryter en graffiti i Triestes havn.
Piemonte og Aosta-dalen vil kanskje søke seg mot de franske Alpes-Maritimes og Savoie framfor Po-sletta. Den første
verdenskrigen førte til at Tyskland mistet Elsass og Lothringen og at landet midlertidig ble forvist fra Saarland og Rhinland. De to siste områdene, som var noe av det første Hitler
sikret kontrollen over, fulgte også med i Forbundsrepublikken Tyskland da den ble organisert etter 2. verdenskrig.
Men Frankrike sikret seg varig kontroll over Alsace og Lorraine. Bortsett fra at i dag er det tysk kapital som dominerer
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investeringene i disse områdene. Opphevelse av den fransktyske grensa vil nokså sikkert trekke dem mot Rhinen heller enn mot Seinen. Noe liknende kan skje i Sønderjylland,
som jo helt opp i vårt århundre har vært omstridt mellom
Danmark og Tyskland. I dag er det bare riksgrensa som
hindrer dette området fra å bli en del av det økonomiske
omlandet til Hamburg. Med EF-integrasjonen vil også dette
formelle hinderet bli borte. Da vil dragkampen bli avgjort
av hvem som er sterkest, Hamburg eller Aabenraa, hvis da
ikke det danske nei-et til EF-unionen skulle bli tatt på alvor.
Innlemmelsen av DDR i forbundsrepublikken og fløyelsrevolusjonene i øst-Europa har endret den strategiske posisjonen til den rikeste av de tyske delstatene fra å være et
utstillingsvindu mot øst til å være en motor i sjølve omforminga. Bayern har visst å kjenne sin besøkelsestid. Da telefonsystemet i det tidligere DDR skulle legges om var det
Miinchenfirmaet Siemens som fikk hele jobben. Bayerns
umiddelbare markeder er økt ettertrykkelig på disse omveltningsårene. Avstanden fra München til Praha i luftlinje er
som mellom den bayerske hovedstaden og Frankfurt. Som
fuglene flyr er det kortere til Budapest enn til Hamburg.
Det er kortere til Zagreb enn til Bonn. Bayern var da også
pådriver for å få til den tyske anerkjennelsen av Slovenia
og Kroatia. Bayerns minister for europeiske spørsmål ser
Bayern som bindeleddet mellom EF og Balkan. I følge
Information har Bayern lånt ut lærere til Ungarn og sendt
økonomiske planleggere dit. Som tilfellet er med Trieste,
ser vi her de gamle habsburgrøttene i virksomhet, på tvers
av nyere statsgrenser og nylig forsvunne politiske grenser.
Gamle imperier vil få trøbbel. Korsikanerne har ikke hatt
noen representant på toppen i Paris siden Napoleon og
sprenger nå og da en bombe for å markere seg. EF-unionen
vil kunne svekke grepet fra Paris, noe korsikanske nasjonalister håper på. På samme måte vil britene få et kjempepro65
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blem i Irland. Hvordan skal London kunne forsvare sin
militære grensekontroll mellom de seks grevskapene som
utgjør Nord-Irland og republikken Irland? Før anerkjennelsen av Slovenia og Kroatia var britene med på å stille krav
til behandlinga av minoriteter som var såpass strenge at Storbritannia ikke ville ha oppnådd anerkjennelse på et slikt
grunnlag. Så har da også britene tatt konsekvensen av dette
ved å reservere seg mot nedbygginga av de indre grensene i
EE
Til og med EF-tilhengerne må innrømme at EF ikke
akkurat er en demokratisk institusjon. I Brussel-nytale kalles dette med en eufemisme for «EFs demokratiske underskudd». Faktum er jo at EF-organene har en grad av
demokrati som har nådd fram til eneveldets glansdager og
der parlamentarismen har omtrent samme status som
1700-tallets stenderforsamlinger. Denne gangen har ikke
storfinansen tenkt å tape, derfor er kampanjen så mye smartere lagt opp denne gangen. Målet er å få et tilstrekkelig
antall folk til å tro på ideen om å være i Europa for å styre
kapitalkreftene, noe som er omtrent så meningsfullt som å
la seg fortære for å påvirke haien. Eller de vil få mange nok
til å gi opp, utfra den i og for seg nokså realistiske tanken
om at makta nok vil få det som den vil, fordi det er makta
som rår. Et norsk EF-medlemskap vil naturligvis også regionalisere Norge. Og dette er det en stadig større del av befolkninga som ser, til makthavernes store overraskelse og
forskrekkelse.
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1492 OG ALT DET DER
Utpå høstparten i det året deres etterkommere skulle
komme til å kalle 1492 oppdaget innbyggerne på den vakre
øya Guanahani en flokk lyshudete menn i tre båter. De
kunne ikke i sine villeste mareritt forestille seg at disse mennene som ikke en gang kunne snakke noe vanlig menneskespråk, skulle innlede en æra da ikke bare innbyggerne på
Guanahani skulle bli lagt i lenker, men en æra da det store
flertallet av de opprinnelige 50-70 millionene mennesker på
det store kontinentet skulle bli utryddet for å gi rom for de
grådigste erobrere i historien. At innbyggerne på Guanahani
fikk lære seg at øya deres var omdøpt til San Salvador opplevde de neppe som noen frelse. Det samme året ble den siste
arabiske høyborgen på den iberiske halvøya erobret av de
kristne fundamentalistene. Da Isabella og Ferdinand sikret
seg kontrollen over Granada 2. januar 1492 hadde de lagt
grunnlaget for å vende erobringsiveren utover. Da var de
klare til å støtte prosjektet til Colombus. Mens jødene og
muslimene fikk valget mellom deportasjon, underkastelse
eller døden. Sju århundrer med arabisk og islamsk kultur i
Spania var slutt.
Muslimene kom som erobrere da de krysset det smale
stredet mellom det afrikanske kontinentet og den iberiske
halvøya i 711. De førte erobringskrig og undertrykte sine
motstandere når de fant det nødvendig. Men for det meste
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var det arabiske Spania relativt tolerant, målt med samtidas
målestokk. Fremmedfrykten og intoleransen oppsto først
og fremst i perioder da de arabiske rikene var militært presset av de kristne statene i nord. Spanske muslimer sier i dag
at «araberne erobret ikke Spania, innbyggerne gikk frivillig
over til islam«; dette inneholder en viktig kjerne av sannhet.
Når svært mange av de opprinnelige innbyggerne konverterte til islam, skyldtes det ikke tvang, men at de livegne
som gikk over til islam ble frie menn. Forfølgelsene av
jødene tok slutt og de ble stilt på like fot med de kristne.
I islam er jøder og kristne blant «bokas folk» og derfor
akseptert, og det nøt de godt av i det arabiske Spania. Den
arabiske tida var ei tid med kulturell og intellektuell blomstring. Det var en periode da ikke bare muslimske tenkere,
men også jødiske og kristne filosofer levde og virket.
Kristne fyrster i Europa sendte sine sønner til læreseter i
Sevilla og COrdoba 18 for å gi dem den beste utdannelsen
som var tilgjengelig i høymiddelalderen. Det var her rabbi
Moses ben Maimon, også kalt MaimOnides, den store
jødiske filosofen, kunne utvikle sin religionsfilosofi. Det var
også her den arabiske filosofen Ibn Rusjd 19, eller Averro6,
gjennomførte sine epokegjørende studier av Aristoteles.
Thomas Aquinas sto i djup gjeld til Ibn Rusjd da han skulle
forene aristotelisk tenkning med kristen teologi i Summae
theologiae. Hvor langt toleransen kunne gå viste seg da de
fremste vitenskapsmennene i al-Andalus fikk i oppdrag
av an-Nasir å utarbeide det medisinske verket Materia
Medica. Arbeidsgruppa besto av kristne, muslimske og
jødiske lærde.
Det muslimske Spania lærte Europa astronomi, både teoretisk og praktisk. Astronomen Al-Zarqali foregrep Keplers
oppdagelser ved å hevde at planetene går i elliptiske baner
rundt sola og ikke i sirkelbaner, slik man hadde trodd til da.
Navnet på den vakre røde stjernen Aldebaran i stjernebildet
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Tyren er bare et av mange som vitner om ei tid med store
arabiske astronomer.
Denne kulturelle høyborgen var det Isabella og Ferdinand
stormet da de knuste nasride-riket i Granada i 1492 og forviste jødene og muslimene fra den iberiske halvøya. I stedet
for tre verdensreligioners sameksistens i det arabiske Spania
kom inkvisisjonens fundamentalistiske kristendom. Med en
fanatisk grundighet gikk los reyes catdlicos i gang med å
utslette minnet om det arabiske Spania. Hundretusener, om
ikke millioner av bøker ble flammenes rov under de store
autodafeene, og umistelige kulturskatter gikk med det tapt
for alltid. Intet orwellsk Sannhetsministerium kunne vært
mer minutiøst og mer nidkjært i sin historieforfalskning
enn inkvisisjonens menn. Så omstendelig og systematisk
gikk de til verks at det selv i dag, 500 år etter, er liten kunnskap om hva vi skylder den arabiske høykulturen på den
iberiske halvøya. En slik kunnskapsmangel er sjølsagt en
ypperlig veksttorv for fordommer og kulturarroganse.
Et halvt årtusen er gått. Med et slikt spenn i tid er det mulig
å få et perspektiv til å se rekkevidden av det som skjedde.
Før 1492 hadde de europeiske stormaktene vært regionale
stormakter og knapt nok det. Men med de erobringene som
dette skjebneåret la grunnlag for, tippet balansen. Det vil si,
den tippet ikke med en gang og ikke uten utfordringer, så
seint som i 1529 og nok en gang i 1683 kunne det osmanske
riket ha tatt Wien, slik det tidligere hadde tatt hele Balkan.
Men. med 1492 innledes et halvt millennium der Europa
systematisk legger verden under seg, plyndrer den og former den i sitt bilde. Først er Spania og Portugal de dominerende maktene, seinere Nederland og England og seinere
flytter dominansen seg til USA. Men det er hele tida den
hvite manns europeiske kolonialisme og etter hvert kapitalisme og imperialisme. Uansett hvilke voldsdåder Europa
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har gjort seg skyldig i, har det hele tida skjedd for å fremme
sivilisasjonens, kristendommens og etterhvert humanismens
og demokratiets idealer. Det at en stat som er grunnlagt på
apachenes, irokesernes, cheyennenes og siouxenes knokler
kan påberope seg retten til å dømme om folkerettens ukrenkelighet, viser hvor total Europas økonomiske og militære
seier har vært.
Når europeiske makter gjennomfører krig i Golfen og
uimotståelige amerikanske krigsmaskiner begraver irakiske
soldater levende i sanda eller griller dem levende med
bensindampbomber er det ikke bare historiestudenter i
Midt-Østen som trekker linjene nesten tusen år tilbake.
Også blant vanlige arabere lever bevisstheten om 1095, om
det første korstoget. De har ikke glemt år 491 etter sin egen
tidregning, eller 1098 etter vår, da korsfarerne hærtok byen
Ma'arra i Syria. I følge den arabiske krøniken ble de voksne
innbyggerne kokt i store kjeler og barna tredd på spidd, grillet og deretter spist. I følge korsfarernes egen versjon i kommandantenes brev til paven var hungersnøden blant de
europeiske troppene så stor at de «så seg nødt til å ernære
seg av sarascenernes legemer». 20 Hvilken av disse versjonene
som er riktig kan komme ut på ett. Det som står igjen er
at Europa i ett årtusen gang på gang har ført krig mot folkene i Midt-Østen, terrorisert dem, plyndret dem, satt dem
opp mot hverandre og massakrert dem. Da britene, på sin
typiske splitt og hersk-maner, lovet Palestina både til palestinerne og til jødene etter opplønninga av det osmanske
riket i 1918, var det bare innledninga til den nye serien av
kriger som europeerne har påført folkene i Midt-Østen.
Balfour-erklæringa som inneholder dette løftet var en del
av seierherrenes hensynsløse splitt og hersk-politikk etter
1. verdenskrig som også ble praktisert på Balkan og i
Sentral-Europa og som har produsert et stort antall kriger
helt opp til i dag.
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Da den amerikanske alliansen slapp flere bomber over
Irak i løpet av noen få uker enn RAF klarte å slippe over
Tyskland under hele den 2. verdenskrig, er det for folk i
Midt-Østen korstogene om igjen. Da Bush ga ordre til en
storstilt ødeleggelse av Bagdad stilte han seg på linje med
Dsjengis Khans sønnesønn Hiilegii som i 1258 raserte byen
og massakrerte befolkninga. Er det noe rart at de arabiske
massene drømmer om en ny Sala al-Din, eller Saladin, kurderfyrsten som ledet den seierrike motoffensiven mot de
europeiske erobrerne på 1180-tallet? Er det noen grunn til
å tro at en fortsettelse av denne europeisk-amerikanske erobringspolitikken vil danne et godt grunnlag for fred og toleranse i området?
Den europeiske kapitalismen, og særlig dens amerikanske
variant, har erobret verden så grundig at den nå møter sine
egne våpen i andres hender. Og la oss ikke forville oss inn
i ideologiske tilsløringer og sentimentale bortforklaringer.
De strategiske endringene er basert på materielle forhold, på
tall.
Et tall som Bush og hans kolleger på denne sida av Atlanterhavsryggen ofte overser er noe så enkelt som innbyggertall. 3,2 milliarder av menneskehetens fem bor i Asia. Hvis
vi hadde et verdensparlament valgt etter den amerikanske
grunnlovens prinsipp om en mann en stemme, ville asiatene
ha to tredels flertall. De kunne danne verdensregjering uten
hvite koalisjonspartnere og vedta at den urimelige subsidieringa av statene i nord skulle ta slutt med øyeblikkelig virkning. Hvis de attpåtil dannet samlingsregjering med Afrika
og Latin-Amerika, ville de hatt mer enn fire femdeler av
menneskeheten bak seg.
Hvis vi skriver disse tallene fram til 2010, vil de største
«hvite» landene utgjøre omkring 13 prosent av de tretti største landene på jorda. Pakistan og Bangladesh vil for eksem71
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pel ha minst 370 millioner innbyggere, eller omtrent det
samme som et utvidet EE Blant de 20 mest folkerike statene
i verden vil bare 3, tre, høre til den euro-amerikanske kulturkretsen, nemlig USA på 3., Russland på 9. eller 10. plass
og Tyskland på 19. Indonesia vil nesten ha tatt igjen USA
og Nigeria vil ha langt større innbyggertall enn Russland.
Heldigvis for verdens herskere er det ingen fare for at det
skal bli demokrati i verden med det første, så Nords privilegier vil bli bevart en stund til. Nord har militærmakt til å
sørge for det, som vi har fått demonstrert. Likevel er disse
tallene av betydning. De flytter tyngdepunkter og endrer
maktstrukturer på lang sikt. Og ironisk nok får dette ei
virkning i kapitalens eget virkefelt. Sjøl om en milliard av
disse menneskene er uinteressante fra en markedsmessig
synsvinkel, så er allerede den kjøpekraftige delen av det asiatiske markedet en faktor som ingen kapitalist kan se bort fra.
Men det er også andre tall, tall som med god grunn
bekymrer mannen i det ovale kontoret, f.eks. følgende:
- Av verdens 1000 ledende firmaer er 345 japanske og disse
japanske selskapene eier 47 % av den totale aksjekapitalen
til disse tusen selskapene.
- Målt etter omsetning er nå de fem største og 32 av de 50
største selskapene i verden på japanske hender. Mens amerikanerne bare kan skilte med 11 av de 50 største selskapene.
- Japan dominerer 25 av 34 nøkkelteknologier. (I følge en
studie gjort av The US Academy of Engineering).
- Inntil den nyeste krisa i japansk økonomi har Japans overskudd på handelsbalansen nådd nesten 100 milliarder dollar,
mens USA på sin side hadde et underskudd på 137 milliarder (1988). Halvparten av USAs handelsunderskudd var på
handelen med Japan.
- Japans utenlandsformue var på 880 milliarder dollar, mens
USA er verdens største skyldner med et akkumulert underskudd på 1400 milliarder.
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Japan kjøper opp Sør-øst Asia, Filippinene, Australia.
Japanske monopoler investerer tungt i Europa og USA.
Japan finansierer i virkeligheten den delen av USAs kolossale handelsunderskudd som ikke dekkes av gjeldsnasjonenes skyhøye gjeldsbetjening.
Når George Bush tror at han kan feire Columbus-jubileet
ved å markere inngangen til et nytt amerikansk århundre,
gjør han opp regninga uten vert. «Vi skal kvitte oss med
Vietnam-syndromet og gjenvinne vår posisjon som verdens
ledende nasjon,» sa Bush. Slik taler representanter for stormakter som har passert middaghøyden. USA kan ikke for
all framtid være supermakt på krita uten å forpakte bort
vesentlige deler av makta til sine kreditorer. Amerikanske
ledere er tilhengere av kjappe seire og enkle løsninger. Dette
kan fungere på Grenada, men når Pentagon blåser opp den
samme aksjonen i widescreen-format og Technicolor i MidtØsten, tramper Johnny ut i den gamle hengemyra av motsigelser. Man knuser Saddam Husseins arme, bare for å ønske
at Saddam blir sittende, så man ikke risikerer et fritt Kurdistan. Man hindrer Saddam fra å kjøpe våpen, bare for å ruste
opp samtlige av hans fiender. Som forøvrig like gjerne kan
fly i strupen på hverandre ved neste korsvei.
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FRA COMMODORE PERRY TIL LEE IACOCCA
I 1854 statuerte den amerikanske marinen et eksempel for
å vise hvordan det går med den som ikke godtar de frie markedskreftene. Under kommando av commodore Perry
bombarderte en amerikansk marineenhet Yokohama by for
å tvinge japanerne til å åpne seg for import av amerikanske
varer. Dette ble slutten på flere hundre års japansk isolasjon,
men Japan ble ikke en amerikansk koloni. Bare 14 år etter
markedskreftenes kanonbåtdiplomati, ble det gamle
Tokugawa-regimet styrtet. Meiji-regimet, som tok over, lyktes i å bevare keiserdømmet og de føydale tradisjonene, samtidig som det ble gjennomført en kapitalistisk revolusjon
ovenfra. Rekkevidden av denne revolusjonen gikk opp for
Europa for alvor da Japan i 1905 slo en av datidas stormakter, nemlig Russland. Tsarens nederlag i øst utløste revolusjonen som var nær ved å styrte tsarismen. Amerikanerne
fikk for alvor smake konsekvensene av Perrys bombardemang 7. desember 1941 da et japansk luftangrep slo ut store
deler av den amerikanske stillehavsflåten ved Pearl
Harbour-basen på Hawaii. Nesten fire år seinere hadde USA
tatt sitt monn igjen. Den japanske militærmaskinen var
knust, brannbomber hadde rasert Tokyo og de fleste andre
storbyene og drept 200.000 mennesker bare i hovedstaden.
Med unntak av Kyoto ble alle storbyer, 61 i tallet, forvandlet
til ruiner. Og som alle veit, hadde vitenskapen høstet nye
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triumfer da et helt nytt våpen viste seg i stand til å utslette
to hele byer med bare to bomber.
USA vant den kalde krigen, men det er Japan som står
igjen som seierherre. På samme måte vant England krigen
mot Tyskland, mens det var USA som seiret. Vinneren av
den kalde krigen står igjen som verdens mest forgjeldete
nasjon, med en fattigdomsbombe med ei rykende lunte og
med tap på mange og sentrale teknologiske fronter.
Nedturen for USA begynte med nederlaget i Vietnamkrigen og dollarkrisa som fulgte av den. Den amerikanske
krigføringa i Vietnam hadde fram til 1970 påført USA så
store utgifter at dollaren gikk på sin første smell. Fra 1973
har USA vært på vikende front økonomisk i forhold til særlig Japan og Tyskland. Petrodollarene som på 1970-tallet ble
kanalisert gjennom vestlige banker og lånt ut til den tredje
verden satte disse landene i stand til å kjøpe opp Vestens og
ikke minst USAs usolgte varelagre for deretter å bli kastet
ut i ei bunnløs gjeld som har vært en fast inntektskilde for
finanshaiene siden. Dette bidro til å utsette den buklandinga
for den kapitalistiske verdensøkonomien som må komme.
Kapprustninga på 1980-tallet fikk samme effekt. (Bare investeringene i «Stealth«-bomberen B2 har kostet 31 milliarder
dollar og ett eneste av disse flyene koster 2 milliarder. Med
slike beløp til rådighet hadde det vært mulig å redde nesten
samtlige av de 14 millionene barn som hvert år dør av sult
og underernæring.) Ved å militarisere økonomien og skape
et gigantisk marked for militærteknologi helt utafor markedslovenes rekkevidde, klarte Ronald Reagan å gjenopplive
myten om USAs storhet. Men mens det forrige gang, etter
den annen verdenskrig, var realiteter bak USAs posisjon, var
det denne gangen mer som en Hollywood-effekt. Ganske
visst er USA fortsatt verdens suverent sterkeste militærmakt
og riktignok har landet en utvilsom evne til å markedsføre
sin ideologi og sine verdier. Men det hjelper ikke så mye når
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hele militærprosjektet er bygd på lån fra landets argeste konkurrenter. Det hjelper heller ikke når USA har mista sin
«cutting edge» i teknologien. På de aller fleste teknologiske
områder er USA i ferd med å bli forbikjørt av Japan. Også
amerikanernes «smart bombs» er avhengige av japanske
chips. Den oppskrytte Patriot-raketten som stort sett mislyktes i å skyte ned Scud-missiler var basert på den fullstendig umoderne 80C86-prosessoren, som ikke lenger brukes
sjøl i de billigste PC-ene.
USA vil bli tvunget til å endre sine prioriteringer ganske
radikalt. Det holder ikke å sende den amerikanske presidenten til Tokyo sammen med Lee Iacocca og to andre fallerte
og skyhøyt overbetalte bilmillionærer til Japan for å sutre
over urettferdig konkurranse. Det ble nærmest symbolsk da
Bush avsluttet besøket ved bokstavelig talt å ramle i salaten
under banketten.
For det første må USA skjære ned militærutgiftene sine og
for det andre må landet satse på gjenoppbygging hjemme.
Hvis det første ikke skjer, vil USA være bankerott om få år.
Alt før Los Angeles sto i flammer våren 1992 var det helt
åpenbart at USA sto på randen av nye revolter på linje med
ghettoopprørene på sekstitallet, bare alvorligere. Og det vil
høyst sannsynlig bli flere slike opprør, fordi årsakene til
dem ikke vil bli fjernet. De amerikanske storbyene forfaller;
de aller fattigste, dem Jack London kalte avgrunnens folk,
blir stadig flere. Hele tolv millioner av USAs barn karakteriseres som fattige. I løpet av 1992 vil kanskje så mange som
40.000 av dem dø på grunn av omsorgssvikt. En folkemengde på tre firedeler av Norges befolkning bor på gata.
Dessuten, og det er viktig for det politiske systemet, er middelklassen kommet ut å kjøre. Store deler av den opplever
at de ikke er i stand til en gang å nå det økonomiske nivået
foreldrene deres hadde. Byene forslummes, skolesystemet,
som en gang var nasjonens stolthet, er inne i ei djup krise.
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Den amerikanske drømmen, som var finansiert av USAs
krigsgevinster, falmer som gammelt avispapir i sola. Det er
lite sannsynlig at USA har politikere som evner å få til ei
slik indre gjenoppbygging. Men det er derimot meget sannsynlig at USAs kreditorer, les: Japan, vil kreve at USA
skjærer ned på budsjettunderskuddet ved å kutte militærutgiftene. Særlig vil japanerne være nøye med dette jo mer
amerikanerne snakker i krokene om at den neste krigen vil
rette seg mot Japan.
Det mest nærliggende nedskjæringsprosjektet er en drastisk reduksjon av de amerikanske styrkene i Europa. Dette
svarer til nedrustningsavtalene med det daværende Sovjetunionen og det passer godt inn i utviklinga i den gamle verden. Eller: slik kan denne tilbaketrekkinga selges, for
realiteten vil være at USA ikke evner å holde en slik militærmakt på vårt kontinent.
Internt i USA finnes det en rekke grunner til at Europa
vil få lavere prioritet. Tyngdepunktet i amerikansk næringsliv har flyttet seg fra skorsteinsindustrien i nord-øst til dataog serviceindustrien i sør-vest. Tyngdepunktet i den amerikanske befolkninga vipper også i retning solstatene, der
Californias egentyngde nesten er en virkeliggjøring av statens eget flagg som med femtakket rød stjerne og en bjørn
forkynner stolt at det dreier seg om «The California Republic». Skilt fra resten av USA har staten verdens sjette største
økonomi og er på vei til å passere Frankrike. Stadig større
del av den amerikanske befolkninga har ikke-europeisk bakgrunn og med nåværende tendens vil de ikke-europeiske folkene i USA utgjøre flertallet om noen få tiår. Det betyr at
stadig flere av velgerne ser mindre grunn til å prioritere
Europa spesielt. Allerede på åttitallet overgikk USAs handel
over Stillehavet handelen over Atlanterhavet i økonomisk
betydning. Denne tendensen har fortsatt. Det har da også i
lang tid eksistert en sterk opinion fra ytterste høyre og over
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til den liberale venstresida for å kutte ned på militærutgiftene i Europa. Liberalerne har sjølsagt argumentert mot
rustning generelt, mens høyresida har sagt at det er bedre å
la de helvetes europeiske sosialistene klare seg på egenhånd.
Buchanans nominasjonskampanje mot Bush viste at dette er
et ømt punkt for Washington. Vekslende administrasjoner i
Det hvite hus har klart å motstå dette kombinerte presset
ved å vise til Det ondes imperium, men av forskjellige grunner skal det mer enn gode talegaver til å opprettholde den
illusjonen.
Kampen mot Sovjet og «verdenskommunismen« har ikke
bare vært et våpen USA har brukt mot sine fiender, det har
vel så mye vært et våpen mot dets venner. Med henvisning
til hovedfienden kunne amerikanske kongressmenn stå på
Capitol Hill og knuse Toshiba PC-er med slegge. Ved hjelp
av COCOM-reglene kunne USA vingestekke bedrifter i
NATO-landene som kunne blitt ubehagelige konkurrenter.
Folk på Kongsberg Våpenfabrikk fikk føle hva det vil si.
Under dekke av kamp mot en felles fiende drev USA også
økonomisk krig mot sine alliansepartnere. Med det samme
trumfkortet i ermet kunne CIA kreve innsikt i alliansepartnernes etterretningsvesen, kreve militær kontroll over deres
våpenindustri og deres militære styrker. USA har gått så
langt som til å lage forsvarsplaner for sine alliansepartnere
som blant annet forutsatte at store deler av disse landa sjøl
skulle omdannes til kjernefysisk ørken i tilfelle et sovjetisk
angrep.
USA klarte å holde gamle og falne stormakter som England og Frankrike under pisken ved hjelp av denne nyttige
fienden bak «jernteppet» og på samme vis holdt man de farlige rivalene Tyskland og Japan i sjakk — de siste i en periode
under reell amerikansk militær kontroll. Den tida er nå
forbi.
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JAPAN OG DE FIRE DRAKENE
En kort menneskealder etter Hiroshima har Japan ikke bare
reist seg av asken etter de amerikanske bombene. Japan er
blitt en økonomisk supermakt. Handelsbalansen mellom
USA og Japan går ensidig til Japans fordel. Men ennå er ikke
Japan noen virkelig supermakt, for landet har foreløpig
ingen militær styrke til å forvare sine økonomiske landevinninger. Ingen bør tro at dette er en situasjon som vil vare.
Japan har det industrielle potensialet til å skaffe seg verdens
mest moderne militærmaskin når tida er inne.
I henrykkelsen over sosialismens laveste konjunktur siden
første verdenskrig tilskriver enkelte Japans og de fire sørøstasiatiske drakenes suksess markedsliberalismen og den vestlige parlamentarismen. Lite kunne være mindre treffende.
Japan og Sør-Korea ble satt under amerikansk militær administrasjon etter 2. verdenskrig. Begge land ble bygd opp etter
en modell som vanskelig kan kalles noe annet enn planøkonomisk kapitalisme. Ironisk nok var det de amerikanske
militærmyndighetene som skapte grunnlaget for denne planen. I Sør-Korea var det verken demokrati, liberale rettigheter eller frikonkurranse i vanlig forstand. Landet var totalt
rasert etter Koreakrigen, og var fortsatt svært fattig da general Park gjorde statskupp i 1961. Han satte næringslivet
under militær administrasjon. Forhenværende generaler ble
satt til å lede viktige deler av økonomien. Næringslivet var
81

www.pdf-arkivet.no/steigan/

2013

privat og for det meste styrt av 25 30 chaebol, konglomerater
bygd opp av en griinder, en patriark. Disse selskapene, som
kan sammenliknes med de japanske zaibatsu har fortsatt en
dominerende plass i koreansk næringsliv. Det er navn som
Hyundai, Samsung, Daewoo og Lucky Goldstar. Men også
denne storkapitalen måtte bøye seg for statens direktiver.
Staten beholdt en knallhard styring av finansene og la opp
femårsplaner for hva som skulle produseres. Staten pekte ut
vekstnæringer, slik som stålindustri og skip, og chaebolene
fulgte opp med investeringer. Ledere som nådde planmålene
ble forfremmet, mens de som mislyktes i beste fall måtte
regne med degradering. Landet var et diktatur, og fagforeningsrettigheter fantes ikke.
Både Japan og Sør-Korea fikk særskilte rettigheter på det
amerikanske markedet som hjalp dem i den vanskelige
begynnerfasen. Dette var en del av den kalde krigen, slik
oppbygginga av Vest-Tyskland var det. Japan, som ble nektet
å drive militr opprustning, kunne konsentrere all innsats
om oppbygging av den sivile produksjonen. Amerikanerne
så lenge gjennom fingrene med den koreanske og japanske
proteksjonismen, begge land representerte jo bolverk mot
«kommunismen» og måtte for enhver pris holdes i folden.
I Sør-Korea skapte konfrontasjonen med Nord-Korea et stabilt og stort marked for rustningsindustrien. USAs fiender
derimot, slike som Nord-Korea og Cuba, fikk økonomien
sin ødelagt gjennom handelsblokade og tvungen opprustning mot en overlegen motstander.
Japans og Sør-Koreas suksess kan derfor godt sees som en
suksess for den kalde krigen, men det er ikke suksesser for
fritt marked, liberalt demokrati og kristne grunnverdier,
slik den amerikanske propagandaen kan få seg til å si. Suksessene må tilskrives kapitalistisk planøkonomi kombinert
med ulike grader av diktatur og en konfusiansk eller shintoistisk flid og underkastelse. Japansk historie la dessuten et
-
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grunnlag for at staten kunne spille en ledende rolle i økonomien. Meiji-regimets kapitalistiske revolusjon ovenfra
krevde en type sentralisme som er ukjent i Europa. Det er
denne tradisjonen Japan kunne bygge videre på etter krigen
og som blant annet har fått sin konkrete utforming i superdepartementet MITI (akronym etter den engelske betegnelsen Ministry of International Trade and Industry). MITI ble
skapt etter ordre av den amerikanske utsendingen Joseph
Dodge. I 1949 tok det full kontroll over utenrikshandelen
og drev en systematisk fordeling av ressursene til de deler av
økonomien som ble sett som strategisk viktige. Det er
usannsynlig at industrier som bilproduksjon, elektronikk,
dataindustri, petrokjemisk og syntetiske tekstiler i det hele
tatt ville ha blitt utviklet i Japan uten MITIs direkte
styring21 . Dette gjør det helt meningsløst å ta Japan til inntekt for en markedsliberalistisk politikk.
Nylig har Japan begynt å hevde sitt eget økonomiske syn
i motsetning til Adam Smiths venner i Verdensbanken.
Siden Japan er en stor kreditor gjennom Verdensbanken,
måtte det jo komme før eller siden. En rapport som ble
offentliggjort i mars 1992 tar et kraftig oppgjør med den
ekstreme markedsliberalismen som modell for økonomien.
Japan krever i stedet at statens rolle som aktivt styringsorgan for markedskreftene, slik den er brukt i Japan, SørKorea, Singapore og Taiwan, må holdes fram som en
modell. Og hvis en sammenlikner de økonomiske resultatene på åttitallet, er det ingen tvil om at de kapitalistiske
«planøkonomiene» langt overgår mer markedsliberale økonomien. Den japanske modellens suksess er en suksess for en
mer overlegen form for kapitalisme, som har tatt mer hensyn til produktivkreftenes samfunnsmessige karakter. Derfor vil kampen mellom Japan og USA måtte bli stadig
skarpere i åra som kommer, ikke bare på det ideologiske planet i Verdensbanken, men i kampen på liv og død om hvem
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som skal beherske verdensøkonomien. Den eneste trøsten
amerikanerne kan ha er at det var det amerikanske okkupasjonsregimet under general MacArthur som tvang Japan til
å praktisere denne formen for kapitalisme.
Japan ønsker ingen konfrontasjon med USA nå. Supermakta er riktignok en nokså pistrete utgave av sitt gamle
jeg, men militært er det ikke lenger noen som kan gjøre
USA rangen stridig. Og sjøl om det skranter økonomisk og
det står dårlig til med evnen til nyskapning, så har Pentagon
fortsatt, slik vi så under Golfkrigen, evne og vilje til å sikre
sine strategiske interesser ved hjelp av masseutryddelse. Det
er et problem for USA at japanerne kjøper opp halve Manhattan, filmindustrien og andre nasjonale stoltheter. Men i
verste fall skal det bare et lovvedtak til å ekspropriere denne
eiendommen. Det ville riktignok bety full økonomisk krig
med Japan. Men i den krigen har japanerne ennå ikke noe
å stille opp militært. Og en skal ikke tro at japanske sjåvinister er blitt så forblindet av framgang at de vil risikere et
nytt Hiroshima.
Verdens økonomiske supermakt nr. 1 har ikke det militærapparatet som skal til for å ta en full konfrontasjon med
verdens eneste militære supermakt. Nå er ikke det noen
uoverstigelig hindring i og for seg. Tidlig på trettitallet
brukte Japan tre år på å legge om til krigsproduksjon og
fikk etter hvert en slagkraft som amerikanerne fikk føle den
fulle tyngden av ved angrepet på Pearl Harbour. Hvis du
mangler militær styrke kan du skaffe deg den, dersom du
har et tilstrekkelig industrielt og økonomisk grunnlag for
det. Japan har uten tvil det industrielle potensialet som skal
til for å bygge opp verdens mest moderne og avanserte militære styrker. Etter at Japan symbolsk passerte grensen på
1% for rustningsutgiftenes andel av BNP har landet kommet opp i årlige rustningsutgifter på 30 milliarder dollar.
Etter Sovjetunionens kollaps har Japan de nest høyeste mili84
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tærutgiftene i verden. Alle de store industriselskapene har
nå egne militærdivisjoner, og et land som er i stand til å
bygge biler dobbelt så fort som konkurrentene er sjølsagt
også i stand til å bygge tanks dobbelt så fort. Men det vil
likevel ta tid, kanskje mellom tre og fem år, fra det tidspunktet Japan bestemmer seg for å satse maksimalt på det militære kortet til det kan smelles i det geopolitiske spillebordet.
Ikke bare USA, men også Japans naboer vil oppfatte en slik
beslutning som en krigserklæring. Derfor er det lite sannsynlig at militariseringa av Japan vil skje på denne måten.
Derimot vil keiserdømmet sikkert gripe de anledningene
som byr seg til nærmest motvillig og under press å gå sidelengs inn i rollen som militær stormakt. Ironisk nok kan
det bli USA som presser Japan inn i den rollen.
Under Golfkrigen var Bush-administrasjonen nokså kritisk til at Japan ikke påtok seg det man i Pentagon regner
som landets naturlige forpliktelser i form av en militærstyrke. Japan var ikke særlig interessert i å bli trukket inn
i USAs krig og henviste til grunnlovsforbudet mot å sende
tropper til utlandet og betalte forøvrig en dugelig del av
regninga. Men grunnlaget er lagt. USAs økonomiske problemer krever at landet får andre til å ta over en del av militærutgiftene. Hvem er vel mer nærliggende til det enn
nettopp verdens rikeste land? Slik vil den japanske Fugl
Føniks langsomt reise seg til ny dyst, presset fram av sin
mest sannsynlige framtidige rival. I stedet for å skremme
USA til motreaksjoner overfor en provoserende opprustning kan Japan la seg presse av nettopp USA til å gjennomføre denne opprustninga. En slik strategi harmonerer
dessuten langt bedre med Østens tenkning.
Japan har også andre problemer med å nå opp på supermakttronen. Noe av det mest åpenbare er mangelen på olje.
Derfor har japanske politikere kastet øynene på Øst-Sibir og
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Mandsjuria. En masterplan går ut på å forene russiske naturressurser og japansk kapital ved at Japan investerer det som
må til for å få fart på oljeutvinninga i Øst-Sibir og at oljen
føres gjennom kinesisk Mandsjuria, der det også finnes olje,
og ned gjennom et forent Korea fram til Pusan, under
Korea-stredet og rett inn i tørste japanske raffinerier. Hvis
denne planen gjennomføres, vil det gamle amerikanskarabiske kvelertaket på Japan ikke lenger eksistere. Japan
ville ha oljen hjemme i stedet for å måtte stole på den lange
ferden fra usikre kilder i Midt-Østen via Malakkastredet.
Den militære fordelen med en slik løsning, sett fra Japans
side, behøver neppe forklares.
Denne planen harmonerer med et annet japansk prosjekt,
nemlig opprettelsen av en øst-asiatisk motpol til EF og
USA/Canada/Mexico. For et annet sårt punkt for Japan i
striden med USA er nettopp markedstilgangen. Sjøl om det
godt skjermede japanske hjemmemarkedet har vokst som
alt annet i øyriket, så er fortsatt det amerikanske markedet
større.
Det er mulig at Japan lykkes med å lage et øst-asiatisk fellesmarked. Det ville ha potensiale i seg til å bli verdens desidert største. Men det er ikke uproblematisk. De fire drakene
Korea, Taiwan, Singapore og Hongkong er ikke å spøke
med som konkurrenter. De har kopiert det japanske mirakelet og går nå ofte læremesteren en høy gang i kampen om
markedsandeler. Et annet usikkert kort er Kina, for Kina
blir aldri pro-japansk, like lite som det noen gang ble prorussisk. Midtens rike blir aldri noe annet enn pro-kinesisk.
Hvis det passer inn i Kinas egne planer kan Beijing gå med
på både den japanske olje-planen og finne en plass i forhold
til øst-asiatisk marked. Men dersom det ikke passer inn i
Kinas planer, kan landet bygge opp en regional anti-japansk
front. Med Kinas nye økonomisk styrke er det en faktor som
ikke en gang Japans ny-samuraier har råd til å se bort fra.
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DEN FEMTE DRAKEN
I H. C. Andersens eventyr om isdronningen fortelles det
om splintene fra trollspeilet som har blitt spredd over verden og som har satt seg i øynene på folk, slik at de ser verden annerledes enn den er. Vi europeere har minst en slik
trollsplint i øyet. Vi ser på oss sjøl som verdens egentlige
bestemmelse, dens navle. Sjøl kartene våre er utstyrt med en
slik trollsplint, for vi bruker Mercators projeksjon som får
Svalbard til å bli på størrelse med halve India. Kanskje hadde
vi vært noe mer ydmyke hvis vi hadde hatt kart tegnet etter
Peter-projeksjonen, som viser at Sudan er større enn EF i
utstrekning. Lenge har vi levd høyt på trollsplinten. Vi har
til og med lykkes i å få andre land og kulturer til å akseptere
dette forvrengte trollbildet av verden. Men vi kommer til å
få angre at vi lot oss forføre som en annen Narcissos av vårt
eget sjøltilferdse speilbilde. For hinsides vår egen horisont
skjer det politiske og ikke minst økonomiske forandringer
som vil ryste vår egen verden om ikke lenge.
I 1984 var jeg på besøk i den spesielle økonomiske sonen
Shenzhen i Sør-Kina. Det skjedde samtidig med at Maggie
Thatcher var i Beijing og undertegnet avtalen om at Hong
Kong i 1997 skal tilbakeføres til Kina. Shenzhen er et kunstprodukt, en statskapitalistisk vekstsone reist bak piggtrådgjerder. Men Shenzhen er også en del av en masterplan. Den
masterplanen peker to, tre eller fire tiår fram i tida og er et
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typisk uttrykk for hvordan Midtens rike ser på seg sjøl. I
denne planen er oppbygginga av Shenzhen bare et første,
lite trekk. Når grensa til Hong Kong forsvinner i 1997 finnes det allerede en buffersone mellom verdens tredje største
havneby og det kinesiske baklandet. Denne sonen vil alt i
13 år ha vært bygd opp og trent for å tjene næringslivet i
Hong Kong. Maggie Thatcher var uvanlig forsagt da hun
skrev under avtalen som sikrer Kina kontrollen over den
gamle kronkolonien. Men så hadde da også kineserne gjort
henne oppmerksom på at dersom hun ikke ga seg med det
gode, så fantes det også andre metoder. De kinesiske forhandlerne skal ha pekt på at Hong Kong ikke er Falklandsøyene og at Kina ikke er Argentina. Dette skal ha fått
britene til å bli vesentlig mer lydhøre ved forhandlingsbordet.
Lenger inne i landet, ved Perleelva, ligger Guangzhou,
eller Kanton. Guangzhou er Kinas frivole Syden, frivolt
etter kinesisk målestokk, men likevel. På markedene der
man kan få kjøpt fargerike klær, smykker eller levende
slanger, kjenner man seg som i en annen verden enn i den
strenge, nordlige keiserhovedstaden Beijing. Men Guangzhou er ikke bare dampende liv og eksotisk mat. Guangzhou
er en gammel handelsby, hovedstad i Nan Yiie-riket fra
ca. 100 f.Kr., sentrum i et meget fruktbart jordbruksområde. Her begynte begge de to opiumskrigene. Byen var
traktathavn og midtpunkt for revolusjonen i 1911. I dag har
Guangzhou kanskje 6 millioner innbyggere, provinsen
Guangdong har 60-70 millioner. Fra Hong Kong til Guangzhou skal det bygges en superjernbane etter mønster av den
japanske Shinkansen. Hong Kong/ Guangzhou-regionen
blir et økonomisk lokomotiv med en samlet befolkning
på 12 15 millioner i en provins med et folketall på linje
med det forente Tyskland. Den gamle portugisiske kolonien
Macau vil også inngå i denne regionen. Dette området
-
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har i det siste hatt en økonomisk vekst som overgår SørKoreas.
Forbildene er klare. Det er Singapore, Taiwan og SørKorea, tre av de fire drakene i øst-Asia. Med moderne
teknologi, konfusiansk flid og en kombinasjon av markedsøkonomi og statsstyring skal det skapes et nytt økonomisk
mirakel. Innlemmelsen av Hong Kong skal åpne veien for
en forening mellom Taiwan og fastlands-Kina. I siste halvdel
av neste århundre skal dette ha bidratt til at Kina framstår
som en av verdens økonomiske stormakter. I et gammelt
keiserdømme som alt var eldgammelt da Norge ble født,
begrenser man seg ikke til å tenke i måneder, halvår eller
fram til neste valg. (Særlig fordi man har ordnet seg slik at
man ikke behøver å tenke på valg i det hele tatt.) Man tenker
i tiår og hundreår.
Om denne planen lykkes eller mislykkes og hvilke sosiale
og menneskelige omkostninger den vil kreve, er ikke temaet
akkurat nå. Poenget er at planen finnes og at den har vært
fulgt målbevisst og med suksess i mer enn ett tiår.
En industrinasjon på størrelse med Sør-Korea ved SørKina-havet! Det må da finnes vestlige analytikere som har
tenkt tanken. Guangdong ligger strategisk til i forhold til
Filippinene, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Singapore og
sjølsagt også Taiwan. Nå som Japan framstår som en mer og
mer ruvende økonomisk supermakt i Sør-Asia, kan det være
lettere å ty til et regionalt samarbeid som ikke virker så ubalansert, så truende.
Kina har satset på flere regioner av denne typen, og de har
også muligheter til å lykkes, men ingen av dem har bedre
forutsetninger enn Guangdong.
Men medaljer har som oftest andre sider enn dem som
holdes fram ved offisielle anledninger, så også med Guangdong. Klasseskillene har jeg hatt anledning til å studere på
nært hold. Når den gamle kollektivjorda til en fisker89
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landsby plutselig blir privateiendom i et eiendomsmarked
nær Hong Kong, oppstår nye kapitalister over natta. Bare
noen kilometer lenger inn i landet er vilkåra totalt forskjellige og de fattige innbyggerne der kan i beste fall håpe på å
bli kulier for sine rike fettere i Shenzhen. En ny mandarinklasse vokser fram i Kina. Den gamle samfunnskontrakten
er brutt, risbollen av jern er knust. Hundre millioner
arbeidsløse, mange hundre millioner fattige, en voksende
avgrunn mellom den rike kysten og det fattige innlandet;
slik er sprengstoffet som bygger seg opp i baklandet mens
Hotell Hvite Svane i Guangzhou tar i mot limousinlaster
med millionærer fra inn- og utland. I verste fall kan Kina,
som tidligere i historien, bli brutt opp i rivaliserende stater
i et system av mektige krigsherrer som kjemper innbyrdes
om makta. Drømmen om Turkestan kan f.eks. bli fristende
for de tyrkisktalende uigurene i Xinjiang, og særlig hvis de
opplever at rikingene i sør lar dem i stikken. Mao karakteriserte motsetninga mellom kysten og innlandet som en av de
store motsetningene i Kina, og han mente at dersom det
ikke ble håndtert riktig, kunne den skape alvorlige konflikter. Med de enorme økonomiske forskjellene som er under
oppseiling nå, er denne motsetninga i ferd med å omdanne
seg til sprengstoff. Men utviklinga kan også gå i retning av
å knytte et større kinesisk samfunn sammen.
Hva har Kina, Singapore, Taiwan og Hong Kong felles? I
hvert fall to ting: det er samfunn med lange konfusianske
tradisjoner og det er samfunn som er styrt av han-kinesere.
Med innføring av stadig flere tradisjonelle kapitalistiske elementer i Kinas økonomi, blir den økonomiske systemforskjellen mindre, dermed kan de etniske og kulturelle røttene
få mer å si. Det har allerede vært kastet fram tanker om et
kinesisk fellesmarked. Dersom det ble noe mer enn en flygeide, ville den slå inn i de kinesiskdominerte handelsbyene
i hele øst-Asia. Der finnes det et handlende småborgerskap
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og dels borgerskap av dyktige, driftige folk av kinesisk herkomst, ofte kalt Øst-Asias jøder. Svært mange av dem tenker
fortsatt på Kina som Moderlandet og mange av dem har
blitt knyttet til de økonomiske reformene i Kina der det
kan være formuer å hente for utenlandskinesere med de
rette forbindelsene. Akkurat som jødene har utenlandskineserne opplevd pogromer og andre voldelige overgrep, i Indonesia, Vietnam, Kampuchea, Malaysia, for å nevne de mest
kjente tilfellene. De har blitt framstilt som en femtekolonne
og blitt behandlet deretter.
Så lenge Kina var et innadvendt sosialistisk samfunn, slik
det var under Mao, var utenlandskineserne i Øst-Asia ikke
noe reelt brohode for kinesisk ekspansjon. Men dersom
Kina mer og mer utvikles fra et byråkrat-sosialistisk samfunn med sterke markedsliberale innslag til et statskapitalistisk konfusiansk samfunn, vil også kinesisk imperialisme
bli en reell mulighet. Dette kan slå ut i retning større fiendskap fra nabostatene eller det kan føre til at de kinesiske folkegruppene med sine nøkkelposisjoner i vekstnæringene
fungerer som bindemiddel i et østasiatisk konfusiansk fellesmarked.
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SCENARIER
Amerikaneren Francis Fukuyama gjorde furore med boka
«The End of History» der han postulerte at den såkalte sosialismens sammenbrudd i øst-Europa betydde den endelige
seieren for kapitalismen og det liberale demokratiet. Slikt
går det an å utgi i et land uten historie. Men som vi har sett
er det langt fra slutten på historien, men snarere de lange
historiske linjene som igjen viser seg mer enn tydelig, enten
det er i Det hellige Russland eller langs kløyvingslinja mellom Roma og Bysants.

Den kommende økonomiske krisa
På syttitallet ble landene i den tredje verden forespeilet framgang og lykke, hvis de lånte petrodollar fra vestlige banker
til gunstige betingelser. De gikk på åtet og oppdaget for
seint at de var havnet i gjeldsfella. Og gradvis ble gunstige
lånebetingelser til den råeste åger. Fra 1982 til 1990 betalte
utviklingslandene 1345 milliarder dollar i renter og avdrag
til kreditorlandene. På tross av dette hadde skyldnerlandene
61 prosent mer gjeld i 1990 enn i 1982. Netto verdioverføring gjennom gjeldskrisa fra de fattige til de rike landene
er på størrelse med seks Marshallplaner! (Den amerikanske
Marshallplanen overførte omlag 70 milliarder 1991-dollar til
det krigsherjede Europa etter 2. verdenskrig.) 22
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Fra 1980 har kapitalstrømmen i verden gått fra de fattige,
gjeldsatte landene til det rike nord, og særlig til USA for å
finansiere den falmende supermaktas gigantiske underskudd. De fattige landene finansierer på denne måten investeringer i nord. Bare i USA er det et gigantisk handelsunderskudd på 120 milliarder dollar. Om lag halvparten
finansieres av Japan og resten kommer fra den fattige verden. Og alle tall peker i retning av at det vil bli verre. Den
siste finanskrisa i Japan viser at sjøl lokomotivet i det siste
tiårets økonomiske utvikling begynner å få store problemer.
Før anneksjonen av DDR hadde Vest-Tyskland et kapitaloverskudd som blant annet ble investert i USA. Men etter
den såkalte samlinga viser det seg at Tyskland må låne for
å skaffe den kapitalen som trengs for å integrere de østlige
områdene. Kohls Anschluss vil koste flere hundre milliarder
dollar. Det vil gjøre Tyskland til kapitalimportør fra nå og
i overskuelig framtid. Det betyr med andre ord at det ikke
finnes kapital nok i verden til å finansiere det enorme
oppbyggingsprogrammet som trengs i det tidligere Sovjetunionen og øst-Europa.
Kapitalismen i dag fungerer slik at kapitalen ikke nødvendigvis trekkes mot områder med lave arbeidslønner. Automasjonen har kommet så langt at den datastyrte og
høyrasjonaliserte fabrikken med relativt høye arbeidslønner
utkonkurrerer bedrifter med mellomteknologi og sultelønner. Det er helt andre ting enn lønn som styrer investeringslysten, nemlig infrastruktur, dvs. transportmuligheter,
datanett, telekommunikasjoner osv., lovgiving, politisk forutsigbarhet og liknende forhold. Det betyr at kapitalen i
stor grad trekkes dit hvor kapitalen er fra før.
I en situasjon med kapitalknapphet skal de tilbakeliggende områdene i de tidligere COMECON-statene konkurrere med California om å sikre seg den kapitalen som tross
alt er tilgjengelig. Det er svært sterke odds for at de vil tape
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denne kampen. 430 millioner mennesker fra Oder-Neisse til
Vladivostok vil få fagre løfter, men ikke særlig mer. Alt
amerikansk snakk om nye Marshallplaner er bare opiumsdrømmer og blendverk. Det er mulig at de amerikanske
politikerne tror på de løftene de gir, men så lenge USA sjøl
konsumerer en Marshallplan i året og ikke kan klare seg
uten, blir det med løftene.
Det er heller ikke mye som tyder på at de øst-europeiske
statene vil få eksportere så mye at det vil oppveie de veldige
gjeldsbyrdene de bærer på. Dermed vil de bare synke stadig
lenger ned mot en tredje-verden-status. Ved å tvinge disse
statene til å føre en monetaristisk politikk og til å betale
gjelda med renter og rentesrenter bygger de opp en politisk
og økonomisk bombe bak det gamle «jernteppet». Likheten
med behandlinga av Tyskland etter 1. verdenskrig er mer
enn skremmende. Seierherrene tvang taperne og særlig
Tyskland til å betale gjelda. Dette knekte tysk økonomi,
skapte hyperinflasjon og førte millioner ut i arbeidsløshet
og fattigdom. Slik bidro Versaillesfreden til å skape det økonomiske og sosiale grunnlaget for Hitlers maktovertakelse.
Tysk økonomi fikk ikke noe oppsving før opprustninga til
den nye krigen begynte.
I seksti- og syttiåra bodde ca. 25% av verdens befolkning
i land som tok innpå de industrialiserte land målt i BNP.
I begge disse tiåra var det ca. 43% som bodde i land som
riktignok økte sine inntekter, men som likevel sakket akterut. I syttiåra bodde 7% av verdens befolkning i land som
også opplevde absolutt utarming. Det var en dobling fra
sekstiåra. Det virkelige dramaet har utspilt seg fra 1980. I
dette tiåret har det bare vært 2-3% som har bodd i land som
tok innpå, over 50% i land som sakker akterut og nesten
24% i land som opplever en absolutt nedgang. Dette betyr
at den rikeste femtedelen trekker stigen opp etter seg. Og
ingen erfaringer tyder på at øst-Europa vil bli med på
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den ferden. Den tredje verden vil begynne rett øst for
Kirkenes.
Fattigdommen og den fortsatte utarminga vil fungere som
et drivhus for nasjonale og etniske motsetninger. De fleste
krybbene vil være tomme, med de følgene det får for
hestene.

Politikkens krise
Parlamentarismen har sluttet å fungere som et styringssystem. Det er ikke snakk om at «all makt er samlet i denne
sal». For lenge siden har makta forskanset seg i finanskapitalens direksjonsrom og i embetsverket. Politikerne konsentrerer seg om det korte perspektivet og på å fungere i forhold
til media. De er blitt en type entertainere som jakter febrilsk
på mediefokusering. De tør ikke og kan ikke gå inn i en
strategisk politikk og viser en total handlingslammelse overfor arbeidsløsheten, miljøkatastrofene og fattigdommen.
Drøfting av vanskelige problemer passer ikke inn i kjappkjapp journalistikkens virkelighetsbilde. Politikerne kan
ikke ta belastningene med å gjøre det som er nødvendig for
å unngå økologiske katastrofer. Sjøl i saker av tredje og
fjerde rang gjør de seg til latter ved enten å kompromisse seg
fram til løsninger som spriker i alle retninger eller ved aldri
å kunne ta en avgjørelse. Det er mulig at markedsøkonomien har vunnet en midlertidig og svært betinget seier over
en primitiv planøkonomi, men den borgerlige parlamentarismen står ikke fram som et livskraftig og framtidsrettet
alternativ. Derfor ser vi også at valgdeltakelsen faller i svært
mange land, i takt med folks brustne illusjoner. Fenomenet
Perot i USA, den åpenlyst anti-parlamentariske actiontypen, er tidstypisk.
Vi snakker altså ikke bare om ei økonomisk eller om ei
økologisk krise, men om ei fundamental systemkrise. På
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kort sikt kan dette spille rett i hendene på de mest ekstreme
demagoger som Le Pen, som på tross av at han er en fascist
av Hitler-typen kan oppnå 30% av stemmene i Sør-Frankrike. I løpet av dette tiåret er det mer enn sannsynlig at vi
igjen vil få se fascistiske diktaturer i Europa. Det spørs om
de ikke allerede er under utvikling flere steder i øst-Europa.
Det tragiske er at denne gangen står det ikke noen klassebevisst og rød arbeiderbevegelse som kan ta opp kampen
med fascismen.

En ny blokkpolitikk
Den gamle øst-vest blokkdelinga er splintret så ettertrykkelig at sjøl ikke den mest hardbarkede kalde kriger i NATO
kan mane den fram igjen. Samtidig viser all erfaring at det
ikke tar lang tid før ei ny blokkdeling avløser den gamle.
Det tok mindre enn tre år før de allierte i krigen mot Hitler
sto på hver sin side i en konflikt på liv og død. Det vil neppe
gå mange år før de kløyvingslinjene som vi allerede kan
skimte mellom gamle allierte har åpnet seg og blitt til uoverstigelige kløfter. Men hvilke av dem som vil forbli som
tynne hårlinjer på overflaten og hvilke som viser seg å inneholde nok spenninger til å bli store konflikter er det umulig
å vite. Lenin viste i boka Imperialismen at ulik økonomisk
utviklingstakt og misforhold mellom økonomisk vekst og
politisk kontroll vil slå ut i rivalisering mellom imperialistiske stater om verdensherredømme. Denne tesen er fortsatt
gyldig. Det er den som ligger bak Japans misnøye med USA
og bak USAs skarpe kritikk av Japan.
NATO kommer sannsynligvis til å revne. Foreløpig har
alliansen i det stille revidert doktrinene sine. Uten at f.eks.
det norske Stortinget eller det norske folket har blitt forelagt spørsmålet, er nå hele KSSE-området gjort til aksjonsområde for NATO. Det betyr at norske gutter; sønner,
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brødre, småbarnfedre, kan komme til å bli sendt for å dø i
en ny Krim-krig eller i krigen mellom Armenia og Azerbajdzjan, for å sikre vest-europeiske eller amerikanske interesser der. Men om alliansen klarer å holde sammen så lenge
er et annet spørsmål. Tyskland og Frankrike har skapt kjernen i en ny Europa-hær. Pentagon har klart signalisert sin
misnøye med dette, og amerikanerne ser sikkert helt klart
at dette er kimen til en splittelse av alliansen. EF på sin side
kan ikke klare seg i den beinharde konkurransen med Japan
og USA uten å utvikle seg til en union med egen utenrikspolitikk og egen hær. Denne hæren er tenkt brukt til å
intervenere i kriger av den typen vi ser på Balkan, eller i fjernere områder som Afrika eller Midt-Østen.
Det virker nesten utenkelig at Japan og USA skal kunne
fortsette å være allierte. Hvis det skulle kunne skje, må USA
i så fall frivillig måtte gi fra seg en betydelig del av sin geopolitiske kontroll og avstå den til Japan i et kompaniskap. Men
dersom dette usannsynlige skulle skje, så ville det for USA
være å velge pakten over Stillehavet framfor Atlanterhavspakten. Det ville være en økonomisk krigserklæring mot
Europa og ville øyeblikkelig skjerpe tendensen i retning av
et tysk-dominert Europa i allianse med store deler av det
gamle Sovjet-imperiet. På en måte ville en allianse mellom
vinneren og taperen av teknologikrigen være det sterkeste
håndslaget USA kunne gi Tyskland for å hjelpe landet fram
til stormaktsstatus. Sjøl britene ville ha problemer med å
følge amerikanerne på den veien.
Det ligger mer nærliggende å tro at tysk og japansk imperialisme skal kunne finne hverandre på ny. De har ingen
store problemer med hverandre. Ingen av dem har imperier
å avstå, tapere som de jo var. De kan glatt forsyne seg av det
russiske og amerikanske imperiet uten å gå i beina på hverandre. Men i så fall sprekker EF langs den engelske kanal,
Kanaltunnel eller ikke. Mens en amerikansk-japansk alli98
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anse kunne virke stabiliserende på kort sikt, vil en akse mellom Tokyo og Berlin skjerpe svært mange av de motsigelsene vi har drøftet her. Det finnes planer både i Tokyo og
i Bonn (eller i München, Bayerns hovedstad) som ville
inkludere Russland i en slik akse. Det vil si en gjenopprettelse av Rapallo eller av Molotov-Ribbentropp-pakten. Det
ville måtte innebære tysk-japansk støtte til Russtands kamp
mot sine indre fiender. I så fall er det rimelig å tro at disse
ville søke støtte hos amerikanerne, kineserne og i oljelanda
ved Persiagolfen.
For en geopolitisk kyniker virker aksen Moskva—Berlin
som et førstevalg på kupongen med framtidstips. Russland
er rikt på ressurser, men fattig på kapital. For Tyskland er
det omvendt. Tilgang på russisk olje og naturgass, malmer,
mineraler, jord, vil kunne virkeliggjøre drømmen om det
mektige Stor-Tyskland. Et ydmyket og desimert Russland vil
kunne søke denne løsninga i desperasjon og av nødvendighet. Det som forkludrer dette bildet er bruddet mellom
Ukraina og Russland. Det gjør dem til potensielle motparter
i en kommende Krimkrig. Og Ukraina har enda bedre
grunner til å søke allianse med Tyskland. De historiske båndene er vel så sterke og Ukraina har bare Tyrkia som alternativ støttespiller, og sjøl om den tyrkiske hæren er dobbelt
så stor som den tyske, kan det ikke herske tvil om hvor den
økonomiske makta ligger. Og går Ukraina i allianse med
Tyskland, så gjør ikke Russland det. Da går de heller i allianse med USA! Så lunefull og ironisk kan historien være.
Tyskland vil nærmest med sikkerhet fortsette sin ekspansjon mot øst. Det finnes ingen rival som kan demme opp
for tysk Drang nach Osten, nå som Russland ligger der som
et annet kadaver. Men dette kan sprenge EF. EF kan ikke
sprenges av amerikansk handelskrig eller av rivalisering med
Japan. EF kan derimot sprenges av tysk ekspansjonisme.
England er den mest opplagt utbryteren, men neppe Frank99
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rike denne gangen. Fra London er det mest skremmende
perspektivet at enten er man med i en allianse som stadig
blir mer tyskdominert, eller så melder man seg ut for dermed å ha levert store deler av Europa på sølvfat til erkerivalen.
Krigen er alt en realitet i dagens Europa, nesten uten at vi
har latt oss merke med det. Vi ser det riktignok på TV og
vi leser om det i avisene, men vi har ikke helt tatt det inn
over oss ennå. Det er gode grunner til å regne med flere kriger i og i nærheten av Europa. Det gjør i hvert fall NATO
og Vestunionen. Nå forestiller man seg brannkorps fra de
sterke imperialistlanda som kan rykke ut for å sikre sine
interesser der de måtte definere dem som truet. Krig i
Europa! 47 år med relativ fred har skapt illusjoner, omtrent
som dem generasjonen før første verdenskrig hadde. Kafkabiografen og forfatteren Max Brod beskriver hvordan de
opplevde det: «For oss var krig simpelthen en vanvittig
tanke, på linje med for eksempel evighetsmaskinen eller foryngelseskilden . .. Vi var en bortskjemt generasjon, bortskjemt av nesten femti års fred, som hadde fått oss til å miste
menneskehetens verste svøpe av syne.» 23 En tilsvarende naivitet hindrer oss i dag i å se alvoret i stormaktsspillet i
Europa.
I dette spillet blir Norge en av de mange bøndene på brettet. Å melde Norge inn i EF blir å gå inn som juniorpartner
i et selskap der alle strategiske avgjørelser blir tatt langt over
hodet på oss og der vi vil være solidarisk forpliktet til å følge
direktivene fra de store etterpå. At det vil splitte Norge økonomisk og sosialt er en ting. Men det vil også dra Norge inn
i en rekke nye kamper innenfor EF og mellom EF og andre
maktblokker. Som EF-medlem vil vi bli trukket inn i
væpna konflikter på Balkan og i øst-Europa der EF (les
Tyskland) måtte føle sine interesser truet. Som EF-medlem
ville vi også måtte stå solidariske med det rike nord mot det
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fattige sør og delta i befestinga av «Festung Europa» mot jordas fordømte. Norges tragedie er imidlertid at et Norge
utenfor EF vil bli styrt av de samme folkene og de samme
kapitalkreftene som vil ha Norge inn i ER De har allerede
gjort oss til assosierte EF-medlemmer ved å melde oss inn
i valutasamarbeidet. Gro Harlem Brundtland og Karl Glad
har helt rett i at de ikke kan styre et Norge som opptrer sjølstendig overfor ER Med slike ledere kan et nytt nei dessverre
bety at vi akkurat som etter 1972 knyttes enda tettere til
USA, eventuelt sammen med Tyrkia og England. Norge kan
sjølsagt fint klare seg utafor ER EF trenger Norge langt mer
enn Norge trenger EF. Men for å klare å stå utafor, må det
legges opp en helt annen politikk i Norge enn den som føres
na.

Ny teknologi, nye maktstrukturer
Golfkrigen ble framstilt som et gigantisk Nintendo, et dataspill med supertreffsikre våpen. Vi veit nå at dette var en
bløff. Vi veit at denne mest mediaorienterte krigen i menneskehetens historie også var en av de best manipulerte. TVskjermene viste oss det generalene mente at opinionen i vest
skulle få se for å gi den riktige responsen på deres krig. De
viste oss ikke de lemlestede barnekroppene, de viste oss ikke
hva som skjedde i de irakiske boligkvarterene som ble forvandlet til grus, støv og lemlestede mennesker. De viste oss
ikke hva som skjedde med de 70 80 % av bombene som ikke
traff målet. Og de viste oss ikke tyfusofrene, malariaofrene
og andre som fortsatt dør av virkningene av krigen.
Men likevel: det var en krig i en ny teknologisk tidsalder.
Det var datamaskinenes krig, også på den måten at de irakiske datamaskinene ble delvis lammet av et datavirus som
amerikanerne fikk smuglet inn. Det var en teknologisk krig
på den måten at spionsatelittene ble tatt i bruk i full måle-
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stokk for første gang. Og sjøl om Patriotraketten var en
militær fiasko med et godt markedsføringsapparat, så var
dette den første krigen der «smarte bomber», laser og kommunikasjonsteknologi fikk en så avgjørende betydning. Det
ble også en krig der den politiske kontrollen over internasjonale etermedia ble en sentral faktor. TV-reportasjer gir et
inntrykk av autentisitet som kan manipulere folkemeninga
hvis den utnyttes riktig av hærførerne. Hvis vi ser en skarv
badet i olje i en reportasje om Golfkrigen, vil vi umiddelbart tenke at dette foregår nå og er en direkte følge av fiendens heslige umenneskelighet. Når et fåtall av seerne seinere
får vite at dette var et arkivbilde, har det nesten ingen effekt
i forhold til den affekten den første opplevelsen skapte.
I «Maktskifte» har Alvin Toffler et godt eksempel på hvordan ny teknologi flytter makt. Eksemplet dreier seg om de
etter hvert så kjente strekkodene, som skjemmer de fleste av
dagens varer. De er utviklet for å bli lest av en optisk leser
som gjennom strekkoden henter ut dagens pris fra databasen og slår den inn i kassa. Det som skjer når varehuset registrerer alle salg på denne måten er at de ikke bare blir i stand
til å drive et mer vitenskapelig lagerhold, men de blir sittende med en uhyre nøyaktig salgsstatistikk. Tidligere var
det produsentene som hadde best oversikt over hvordan
varene solgte og hvordan eksponering i butikkene virker
inn på salget. Ved optisk lesing og databehandling blir det
plutselig omsetningsleddet som får den beste informasjonen
om salget. Og informasjon som er tolket og forstått er makt.
Varehuskjedene kommer i posisjon til å spille produsenter
ut mot hverandre og til å bruke sin markedsinformasjon til
å oppnå fordelaktige priser. Denne informasjonen omfatter
kunnskap om kundenes innkjøpsmønster og er et viktig
virkemiddel i krigen om profittmarginene. Toffler ser disse
virkningene av den nye teknologien som et maktskifte fra
industrikapitalen til handelskapitalen. Dette har han utvil102
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somt rett i, men det må ikke oppfattes som om makta dreneres vekk fra kapitalen og nedover i samfunnet, slik Toffler
antyder. Maktskiftet foregår fra ei kapitalgruppe til en
annen. Men det er dramatisk nok, og det har bare såvidt
begynt.
Den nye teknologien vil ha gigantiske virkninger på samfunnsstrukturen. Sjøl de store monopolene vil ha store problemer med å henge med. Et godt eksempel på det er jo at
Store Blå, IBM, kunne bli rystet av utfordringa fra
Macintosh-maskinen som nærmest startet i en garasje på
70-tallet. Monopolenes fordel er at de kan investere tungt i
forskning og utvikling, de kan drive dumpingsalg og bruke
store midler i markedsføring. Derfor er det ingen sjølsagt
ting at det er de beste eller mest brukervennlige løsningene
som blir valgt. Monopolene er imidlertid også sårbare, fordi
datateknologien flytter tyngdepunktet fra masseproduksjon
av maskiner til kreativ utforming av ideer. De smarte ideene
vil ikke nødvendigvis bli utviklet av monopolene, som lett
vil bli konservative og bakstreverske. De kan komme til å
komme på bakfoten i forhold til kreative enkeltpersoner og
smågrupper at folk som veit å utnytte datateknologi, kommunikasjon og nettverk på en ny og fantasifull måte. Et
typisk eksempel er da det internasjonale grønne nettverket
utnyttet sitt nett av databaser til å komme politisk på forskudd i forhold til Verdensbanken for et par år siden.
Datarevolusjonen er den første teknologiske revolusjonen
som ikke nødvendigvis forutsetter en stadig større konsentrasjon av folk i stadig større byer. Tvert om kan teknologien med stor fordel utnyttes desentralisert og delen kan
på visse områder være like kraftig og effektiv som helheten,
ved at delen utnytter helhetens ressurser via et datanett. Et
videokamera og en skikkelig fjernsynssender kan være med
på å skape en internasjonal opinion. Bildene av Jeltsin og
Sjevardnadse på tanksene til kuppmakerne i august 1991 var
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kraftigere våpen enn det arsenalet kuppmakerne hadde til
rådighet. Og det var bilder som var tatt med et amatørvideokamera som utløste ghettoopprøret i Los Angeles og en
rekke andre amerikanske byer. Da de aller nederst i de amerikanske samfunnet fikk se opptakene av hvordan Rodney
King ble maltraktert av hvite politifolk og etterpå fikk nyheten om at de samme politifolkene ble blankt frikjent,
skjønte de at de ikke hadde noe å hente i rettsapparatet og
de tok sin hevn i gatene. Denne dokumentasjonen hadde
vært umulig uten ny og billig miniatyrteknologi.
Det er ikke meningen her å gå i detalj om den nye teknologiens muligheter og farer, men bare å knytte den til den
kaotiske politiske utviklinga i verden. For på en snedig måte
vil de nye mulighetene som teknologien gir forsterke og
utdype de politiske konfliktene.
Kapitalbehovet som den moderne kapitalismen stiller vil
øke monopolenes kamp for å knuse de gamle nasjonalstatene og opprette overnasjonale superstater. Men akkurat
som gamle kulturelle, etniske og økonomiske motsigelser
splitter opp disse supranasjonale konstruksjonene i mindre
regioner, så bidrar datateknologien til den samme motsigelsesfulle virkeligheten. Monopolisering og store enheter vil
utvikle seg parallelt med og i motsetning til regionalisering,
oppsplitting og små enheter.
Med ny teknologi kan man utvikle bærbare atombomber,
og det er ikke vanskelig å tenke seg at de kan brukes ikke
bare av de store atommaktene, men kanskje like gjerne av
terroristiske smågrupper. De datamaskinene som skal til for
å styre målsøkende raketter har ikke stort større datakraft
enn det som er vanlig i ganske alminnelige PC-er.
Sjølsagt er det hele tida storkapitalen og stormaktene som
vil ha fordelen av det mest avanserte utstyret og det store
arsenalet. Men mens det måtte hele armeer til å bryte gjennom de store panserlinjene, skal det ikke mer enn en smart
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tolvåring til for å trenge gjennom sikkerhetssystemene til
datamaskinene i Pentagon.

Det nye fiendebildet
I Pentagon og Detroit har man allerede hatt en prøvevernissage på nye fiendebilder etter at Ivan-bildene var blitt
noe uaktuelle. Ett av dem viser en typisk asiat med skjeive
øyne og griske klør, japaneren, Den Gule Fare. I en CIArapport ble det framhevet at japanerne egentlig ikke er tilhengere av frie markedskrefter og kristne, amerikanske
verdier. Det hele var et typisk forspill til den verdensomspennende konflikten med Japan som en del amerikanere
ser muligheten av. Dette bildet er veldig populært i den geriatriske bilindustrien i USA, fordi det gir dem et argument
for det som de sanne forsvarere av frie markedskrefter liker
aller best, nemlig proteksjonisme og statsinngrep til sin egen
fordel.
Et annet bilde finnes også, nemlig et bilde av en krumneset og svartsmusket mann, ikke mye ulikt nazistenes jødebilder, men denne gangen skal det vise den muslimske trusel,
Gaddafi, Saddam, Khomeiny. Som fellesnevner for alt som
oppleves som truende i den tredje verden er dette et nesten
genialt fiendebilde. Det drar veksler på tusen år med religionskrig. Det følger den klassiske rasekrigens frontlinjer. Det
bygger på fordommer som hvite, kristne mennesker nesten
ikke har forsvarsverker mot. Sjøl intelligente, tolerante og
ikke-religiøse hvite reagerer ofte helt irrasjonelt når de blir
stilt overfor islam. Da gjelder ikke lenger vanlige regler for
logikk og respekt. Folk som ville brekke seg i avsky over en
rasistisk boer-uttalelse om de svarte i Sør-Afrika, aksepterer
det meste når det er rettet mot islam og muslimer. Det er
som om krypdyrhjernen tar kommandoen over hjernebarken.
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Dette er dessuten et sannsynlig fiendebilde, fordi det vil
komme til å bli en enda sterkere islamsk vekkelse blant fattigfolk i den tredje verden, kanskje også i Europa og NordAmerika. Grunnen er at etter at Sovjet-imperiet kullseilte
og Kina konverterte til konfusiansk statskapitalistisk ideologi står islam igjen som den eneste ideologiske motpolen av
betydning til europeisk kapitalist-kristendom. Religionen er
jo som kjent folkets opium og deres hjerte i en hjerteløs verden. Så lenge verden fortsetter å være like hjerteløs (å la EFs
innvandringspolitikk) vil de fattige måtte finne seg trøst der
den byr seg, altså i en religion som kan tilby akkurat det.
De fattige vil se at de mer og mer blir latt i stikken av oss
rike her i nord, etterlatt til å dø en tidlig død i elendighet.
De vil hate oss for dette og ønske å føre en hellig krig mot
det onde imperiet som holder dem nede. I islam vil de
kunne finne teologisk støtte for denne hellige krigen, jihad.
Slik vil de også bidra til å forsterke det fiendebildet som tegnes opp i nord. ,

Nittiåras kriger
Første og andre Golfkrig og tredje Balkankrig gir noen
modeller for hvordan krigene i det siste tiåret av det tjuende
århundre vil ta seg ut. Første Golfkrig varte i åtte år, kostet
kanskje en million mennesker livet og utgjorde et marked
for verdens våpenindustri på 300 milliarder dollar. Dette var
en ideell krig, sett med nordlige og vestlige øyne, fordi den
besto i at de andre drepte hverandre med våre våpen. Våre
interesser var ikke i fare, allikevel tjente vi stort på krigen.
Slike kriger er allerede i gang i liten skala. Kampen om
Nagorno Karabakh mellom armenere og azerier er en slik
krig. Kampen mellom India og Pakistan om Kashmir er en
slik krig. En krig mellom Russland og Ukraina om Krim
kan tenkes å bli en slik krig. Den tredje Balkankrigen har
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også elementer av å være en krig av denne typen, serbere
mot kroater og med Tyskland og Tyrkia som vinnere. Men
der finnes det også et annet element, nemlig muligheten for
at denne krigen blir en krig ved stedfortredere. Det vil skje
dersom Tyrkia involveres direkte. Det er mye som tyder på
at rivaliseringa mellom de imperialistiske hovedsentrene i
første omgang kan slå ut i slike kriger. Går Tyrkia inn i en
krig i Svartehavsområdet, i Kaukasus eller på Balkan, er det
mye som taler for at Tyskland (og dermed EF, kanskje unntatt England) må støtte den motsatte parten, mens USA
nesten helt sikkert må støtte Tyrkia.
Nå som alle de uløste motsetningene etter to verdenskriger igjen er hvirvlet opp til overflaten, er det nesten urimelig
optimistisk å ikke ane konturene av en ny storkrig. Både
amerikanske og japanske meningsmålinger peker ut USA og
Japan som to mulige motstandere i en slik krig. Det betyr
at folk i gata øyner hvor fortsettelsen av den økonomiske
krigen kan ende. Som vi har sett er ikke Japan militært forberedt på noe slikt og hele alliansemønsteret er så uklart at
ingen stormakt ville våge å risikere en full konfrontasjon nå.
Men kombinasjonen av stor uro, lokale kriger og økonomisk krise kan lett gi en situasjon der stormaktene vil gripe
til militære løsninger på sitt mellomværende.
På mange måter var Golfkrigen en krig ved stedfortredere.
Det var en krig for å styrke USA på Japans og EFs bekostning, for å befeste nakketaket på tidligere allierte. Krigen var
helt opplagt til skade for Tyskland og Japan, men de hadde
ikke noe annet valg enn å betale en betydelig del av
regninga. Den vrien får nok ikke USA til en gang til. Men
krigen mot Irak var også en krig for å sprenge det islamske
og arabiske samholdet, i den grad det måtte ha eksistert, og
det var en krig mellom nord og sør.
Som en krig mellom nord og sør vil Golfkrigen komme
til å stå som et forbilde i militærakademiene. Den var bygd
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på et voldsomt teknologisk og militært overtak. Den var rettet mot en fiende som med rette hadde liten sympati. Den
var kortvarig nok til å la seg manipulere i mediene og den
kostet få liv på Nords side. Samtidig var den brutal nok til
å statuere et eksempel overfor regjeringer i den tredje verden
som måtte ha fikse ideer. Det er slike kriger NATO og
Vestunionen forbereder seg på å føre flere av. Brutale og
kortvarige utryddelseskriger mot urosentra i den tredje verden med tung innsats av ikke-kjernefysiske masseutryddelsesvåpen kan bli et vanlig virkemiddel for å sikre at et stadig
synkende mindretall i Nord beholder den politiske og økonomiske kontrollen. Mot dette kan atombomben bli de
fattiges våpen, særlig nå som atomteknologi fra det gamle
Sovjetsamveldet blir spredd over hele verden.

Armeer av sultne og arbeidsløse
De rike nasjonenes mareritt er at jordas fordømte skal
begynne massevandringer mot nord. Hvis de hadde tatt
markedsliberalismen sin på alvor, ville de sjølsagt ansett
arbeidsvandringer som et uttrykk for fri flyt av arbeidskraft
fra områder med lav lønn til områder med høy lønn. Men
alle skjønner at de fire frihetene ikke var så bokstavlig ment.
Poenget er jo å gi kapitalen full frihet, arbeidsfolk får vær
så god holde seg på plass til de får beskjed om å stille opp.
Mexicanerne har for lengst begynt sin massevandring mot
nord og kommer til å endre det etniske tyngdepunktet i sørvestre USA. I Europa har polakker, sigøynere og tyske
minoriteter begynt vandringene mot kjøttgrytene. Men alt
dette er bare begynnelsen. Hvis utplyndringa av sør fortsetter som nå, vil rein overlevelsestrang tvinge millioner i sør
til å reise. EF vil møte dette med en knallhard innvandringspolitikk. Den vil enten føre til massemyrderier eller den vil
sprekke under trykket utenfra. Det eneste som kan hindre
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en ny folkevandring i gigantskala er at Nord gir slipp på sin
ekstreme utplyndring av Sør. Det betyr ikke minst å ettergi
den enorme gjelda som de fattige landene har til finanskapitalen i de rike landene. Gjeldskrisa står i fare for å ruinere
miljøet totalt, den er i ferd med å ødelegge utdannings- og
helsevesen, den kaster nye millioner ut i sult og fattigdom.
Om ikke av medmenneskelighet, så i rein egeninteresse
burde de rike statene desarmere gjeldsbomben før den eksploderer for alvor. I boka Gjeldsbumerangen viser Susan
George hvordan gjeldskrisa i den tredje verden ikke bare
rammer de fattigste menneskene på jorda, men også slår tilbake på flertallet i de rike landene. Hun viser til at det er
en direkte sammenheng mellom gjeld og miljøkrise, gjeld og
narkotikahandel, gjeld og masseutvandring fra de fattige landene, gjeld og krig.
Innad i de rike landene har massearbeidsløsheten blitt et
etablert faktum. På sekstitallet hadde vi vansker med å forklare hvorfor Marx snakket om armeer av arbeidsløse, nå er
disse armeene her igjen og de vokser. Foreløpig finnes det
et sosialt sikkerhetsnett som hindrer at de fattige forkommer. Men de rike er ikke lenger villige til å betale for å opprettholde dette. Og nå som Vesten ikke lenger behøver å
tenke på «den røde fare» — så lenge det varer — kan de rike
ta sjansen på å la de grelleste og mest brutale sidene av klasseundertrykkinga gjenoppstå også midt i hjertet av Europa.
Dette vil gjenskape klassekampen i samfunnet i dens råeste
form, ikke i den relativt pyntelige utgaven vi så på syttitallet, men mer lik det man opplevde på tjue- og trettitallet.

Økologisk unntakstilstand
Internasjonale avtaler og tonnevis med utredninger ser ikke
ut til å føre til en nødvendig omlegging tidsnok. Det mest
sannsynlige er derfor at vi i løpet av nittitallet vil oppleve
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de første alvorlige økologiske krisene i global skala. Drivhuseffekten og radikal svekkelse av ozon-laget vil gripe
direkte inn i våre liv. Enkelte øystater har alt begynt å evakuere noen av sine mest lavereliggende områder. Men det
kan komme til å vise seg at ødeleggelsen av ozonlaget får
størst virkning i de industrialiserte landene i Nord. Hva om
deler av Europa skulle bli ubeboelig av økologiske grunner?
Nittitallet kommer helt sikkert til å bli drikkevannskrisas
tiår. Det kommer også til å bli en kriseartet mangel på
matkorn.
Det er sannsynligvis for seint å gjøre noe som kan hindre
de første katastrofene fra å inntreffe. Kanskje må det ei
alvorlig krise til for at folk skal våkne og se at politikere og
næringsliv har ført dem bak lyset?
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ETTERORD
Vindtid, vargtid, spådde volven der hun synsk så inn i æsers
og menneskers lagnad. Odin, den Eldgamle, hadde bedt
henne om å vise seg framtidssynene sine.
Vargtid.
Varg, av oldnorsk vargr, ulv, tjuv, røver, fredløs person;
anglosaksisk wearg, fredløs person, forbryter, oldslavisk
vragu, fiendskap, drap; oldprøysisk wargs, dårlig, slett; litauisk vargar, elendighet.
Vargtid er ikke ulvenes tid, det er ikke tida for Canis lupus,
men hærmennenes og røvernes tid. Volven spår røvertid,
fredløs tid og forbrytertid.
Volven i Voluspå står med ett bein i kristendommen og med
resten av kroppen i åsatroen. Hun ser ættesamfunnet bryte
sammen og noe nytt, ukjent og farlig stige opp over horisonten. Hun spår Ragnarok:
Sola svartner,
jord siger i hav,
fra himlen kverver
klare stjerner;
røyken velter
fra veldige bål,
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høyt leiker flammen
mot himlen sjøl.
For dem som måtte se dette som en ubehagelig visjon av en
kommende økokatastrofe, kan det kanskje være en trøst at
sjøl om det samfunnet volven kjente brøt sammen, så slo
ikke hennes øvrige visjoner til på kort sikt, og det gjorde
heller ikke synene til seeren fra Patmos nesten tusen år tidligere. Men hun så godt møya, og fortjener den halsringen
Odin ga henne.
Skal du leve av å være moderne spåmann (såkalt trendforsker) i USA, er det et godt tips at du bør presentere noen
skikkelig optimistiske spådommer for den amerikanske
modellen. Det har en mann som John Naisbitt forstått. I
1990 ga han ut boka «Megatrender mot år 2000» sammen
med Patricia Aburdene. SAS-sjef Janne Carlzon omtalte den
som den mest optimistiske boka han hadde lest, men så
hadde da også forfatterne utpekt hr. Carlzon til en av Skandinavias viktigste personligheter. En av megatrendene skal
i følge Naisbitt/Aburdene være oppsvinget i verdensøkonomien. Med den vedvarende depresjonen som store deler av
verden nå opplever, vil dette sikkert være litt overraskende.
Like overraskende bør det være at trendforskerne ikke nevner økologiske katastrofer eller økologisk fornyelse av økonomien blant sine ti trender. Framtidsforskerne rakk å
utrope 1990-tallet til et fredens tiår akkurat i tide før Golfkrigen og de nye Balkankrigene.
Opp mot positivismen til Naisbitt og likesinnede kan vi
stille de varslene som kommer fra «Worldwatch» og andre
miljøorganisasjoner, slik de f.eks. er sammenfattet på en
konsis og god måte i Magnar Norderhaugs Frontlinjer i
1990-årenes miljødebatt. Nittitallet blir utpekt som et veiskille i valget mellom stadig flere økologiske katastrofer
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eller en mer langsiktig og økologisk forsvarlig verdensøkonomi.
Framtida er ingen gitt størrelse. Når vi oppgir troen på
Gud, oppgir vi også troen på at samfunnsutviklinga har et
mål eller en endestasjon. Det skal villig innrømmes at de
kommunistiske ungdomsvisjonene til Marx og Engels ved
siden av å være vakre og perspektivrike også var tydelig
påvirket av jødisk-kristen historieoppfatning. Men bortsett
fra det var kommunismens klassikere aldri fantaster som
forsøkte å konstruere et framtidssamfunn på tegnebrettet.
Det betyr ikke at vi kan klare oss uten utopien. Uten
utopien blir vi avstumpet, vi avskriver vår empati med
jordas fordømte, vi fortrenger det kreative i oss og bidrar
indirekte til den tiltakende sløvheten. En meningsfylt utopi
i dag er drømmen om et klasseløst samfunn i økologisk
balanse. Den er meningsfylt fordi den er nødvendig, for
menneskehetens skyld — for framtidige generasjoner — og
fordi den er et mål som det er verdt å strekke seg mot. En
slik visjon er også et verdisyn som må prege dusinvis av
veivalg som menneskeslekten vil bli stilt overfor. Denne
visjonen og dette verdisynet baserer seg på erkjennelsen av
at knappe ressurser må deles slik at alle mennesker får et
menneskeverdig og rikholdig liv. De radikale, sosialistiske
kreftene er alt for demoraliserte og desorganiserte til å
kunne slå tilbake de reaksjonære høyrekreftenes offensiv
på kort sikt. Arbeiderklassen i de rike landene taper skanse
etter skanse, fordi den fortsatt står under en sosialdemokratisk ledelse som har gått i ledtog med den internasjonale
storfinansen. Miljøbevegelsen står i fare for å bli kvalt,
byråkratisert og ufarliggjort av de kreftene den retter seg
mot. Den tredje verden fører en rekke viktige kamper,
men har foreløpig ingen styrke til å ta offensiven og den har
heller ingen sterke allierte. Miljøkonferansen i Rio i 1992
ble like resultatløs som miljøbevegelsen fryktet og den for113
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spilte en historisk sjanse til å motvirke miljøkatastrofer og
fattigdom.
Slik samfunnet utvikler seg, i sprang og pendelbevegelser,
er dette sannsynligvis bare et midlertidig tilbakeslag. Potensielt ligger det store muligheter for framgang for et sosialistisk, demokratisk og økologisk forsvarlig alternativ. Men
dette vil ta tid. Det er derfor nødvendig for venstresida å
tenke langsiktig, å bygge seg opp over tid og ikke å drive en
kortsiktig og opportunistisk vaklende politikk. Målet må
være å gjøre det 21. århundre til den utviklede sosialismens
århundre og å hindre at det blir øko-katastrofene og den
barbariske kapitalismens århundre.
Det er ikke gitt at Homo sapiens sapiens, eller det moderne
mennesket, vil vise seg like levedyktig som kjempeøglene
var. Kjempeøglene døde ut, men først etter å ha behersket
landjorda i mange millioner år, mye lenger enn det har gått
siden de første menneskene oppsto i øst-Afrika. Det
moderne mennesket brukte ca. 200.000 år fra det oppsto til
det kom i alvorlig konflikt med livsmiljøet på planeten. Slik
vi bruker Gaia i dag gir oss ikke 200.000 år til, men i beste
fall 200. Det kan godt hende at mennesket viser seg å være
for dumt til å være så klokt som det er. Det kan hende at
menneskehjernen med sin blanding av en høyt utvikla og
tilpasningsdyktig hjernebark og en ytterst primitiv forlenga
ryggmarg ikke vil vise seg å være noen god løsning. Fra
utviklingslæren vet vi godt hvordan det går med arter som
viser seg å være dårlige løsninger. Det er mulig at de andre
artene på jorda vil trekke et lettelsens sukk hvis den siste
utgaven av slekten Homo med det ikke lite sjølgode tilnavnet sapiens sapiens kveles av sin egen dritt eller går under på
grunn av sin egen griskhet, men som menneske er det vanskelig å ikke prøve etter beste evne å unngå en slik sorti.
Skal det lykkes må vi evne å se faen i kvitauget, det vil si
å ta våre volvers varsler på alvor.
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De scenariene jeg har skissert er ikke ment som spådommer om hvordan utviklinga vil komme til å gå, men som
advarsler om hvilke mulige utviklingsveier som ligger foran
oss. Menneskene kan til en viss grad skape sin egen historie
samtidig som vi også omdannes av denne historien. Vi er
derfor ikke fullstendig fanget av fortida. Det er ikke slik at
vi er skjebnebestemt til å fortsette krigene langs grenselinjene for det tysk-romerske riket eller langs kløften mellom
islam og kristendom.
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NOTER
1. Barbarossa var tilnavn på den tysk-romerske keiseren Fredrik 1.
(1123-90) av Hohenstaufen. Druknet under korstog i Lilleasia.
2. En god oversikt over USAs kjøp av støtte til Golfkrigen er skrevet av
John Pilger og er gjengitt i Aftenposten 19. januar 1992.
3. Pandora var en sagnkvinne. Akkurat som volven i Voluspå har hun
med nornenes skjebnevev å gjøre. Smedguden Hefaistos lagde henne til
Zevs og han lagde henne vidunderlig vakker, skal vi tro legenden. Hun
ble sendt til jorda med en eske for å ødelegge titanen Prometevs, som en
straff fordi han hadde avslørt ildens hemmelighet for menneskene. Prometevs lot seg ikke forføre av ungjenta, men det gjorde broren hans. Han
giftet seg med Pandora og åpnet esken hennes. Ut fløy all verdens sykdommer og plager som siden har hjemsøkt menneskene. Bare Håpet ble
igjen i esken.
4. Bosnia-Hercegovina dannet et uavhengig kongedømme sammen med
Serbia (siden 1300-tallet). Ble erobret av tyrkerne 1463 og 1528 og annektert av tyrkerne 1908. Del av Jugoslavia fra 1918. 1941-45 en del av den
tyske marionettstaten Kroatia.
5. Habsburg, fyrsteslekt fra Alsace. Rudolf av H. ble tysk konge 1273 og
erobret Østerrike, Steiermark og Krain som sammen med Tirol og Kirnten utgjorde Habsburgs «østerrikske arveland». Karl 5. av Habsburg arvet
dessuten Spania, Nederlandene og Napoli-Sicilia. I 1521-22 ble riket delt.
6. Bayern var hertugdømme fra 1180 og eget kongedømme 1805-1918.
Fra 1871 en del av det tyske riket, men altså fortsatt et eget kongedømme
i enda 47 år.
7. Bukovina («Bøkelandet»), landskap i Karpatene, delt mellom Romania
og Ukraina. Tilhørte fyrstedømmet Moldova i middelalderen, 1775-1919
Østerrike, så Romania. Nord-B. ble annektert av Sovjetunionen 1940.
8. I boka Russland er et annet sted (Aventura, 1990) har Peter Normann
Waage noen svært tankevekkende synspunkter om historiens betydning
for Russtands nyere utvikling.
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9. Kaliningrad, til 1945 Kiinigsberg, ligger i en eksklave mellom Litauen
og Polen, som hører til Russland. KOnigsberg ble grunnlagt av Den tyske
orden 1255, hansaby fra 1340. Var fram til 1945 den viktigste byen i tysk
Øst-Preussen.
10.Hesiod, 700-tallet f.Kr., gresk dikter. Skrev Theogonien om verdens og
gudenes opprinnelse.
11. Herodot, ca. 485-425 f.Kr. «historiens far», gresk historieskriver fra
Halikarnassos.
12. Ingermanland, finsk Inkeri, område innerst i Finskebukta, tidligere
bebodd av finske stammer. Fra 1100-tallet delvis under fyrstedømmet
Novgorod; svensk 1617-1721, sovjetisk fra 1920. De finsktalende ble
deportert under kollektiviseringa.
13. Kurland, halvøy mellom Rigabukta og Østersjøen. Kolonisert av
tyske ridderordner fra 1200-1561. Erobret av Sverige flere ganger på
1600-tallet, russisk 1795-1918, deretter del av Latvia.
14. Navnet Armenia er kjent fra persiske skrifter fra ca. 500 f.Kr. Ble
kristnet fra 200-tallet og fikk gjennom korstogene særlig forbindelser til
Frankrike. Erobret av tyrkerne fra 1500-tallet og i 1828 og 1918 av russerne. Omfattende tyrkiske massakrer fra 1895 med toppunkter i 1915 og
1918.
15.Azerbajdsjan har historisk vært knyttet til Persia og deler av det azerbajdsjanske området ligger i Nord-Iran. Tyrkia og Russland førte krig om
området under 1. verdenskrig.
16.Iflg. Philip Robins: Turkey and the Middle East, Pinter, London, 1991.
17.Trieste kommer fra det gammel-illyriske ordet Tergeste, som betyr torg
eller markedsplass. Det norske ordet torg er lånt fra slavisk turgu, som har
samme opprinnelse. Trieste betyr altså kaupang.
18. COrdoba ble grunnlagt av fønikerne og var hovedstad for det mauriske omaijad-dynastiet 756-1031 og var da en av Europas fremste byer.
19.Ibn Rusjd (lat. Averros), 1126-98, arabisk filosof og lege fra COrdoba
i Spania (Al Andaluz). En ledende skikkelse innen vestlig islamsk kultur.
20. Se Amin Maalouf: The Crusades through Arab Eyes, Al Saqi Books,
London, 1984.
21. Se f.eks. William R. Nester: The Foundation of Japanese Power, The
Macmillan Press Ltd., London 1990.
22. Alle opplysningene er hentet fra Susan George: Gjeldsbumerangen Hvordan gjeldskrisen i den tredje verden rammer oss alle. Cappelen Forlag,
Oslo 1992.
23.Sitert fra Ernst Pavel: Franz Kafka - Et liv, Tiden Norsk Forlag 1991.
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