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Rettighetsbrudd i blindsonen 

Kvitvaskar norsk Libya-deltaking

LIBYA VAR DEN BEST  utvikla vel-
ferdsstaten i Afrika, i den mus-
limske verda, ja, til og med var 
landet betre i arbeid, utdanning 
og helse enn mange vestlege og 
rikare land. Men det var før 2011. 
Eineherskaren Muammar Gad-
dafi hadde eit opprør mot seg 
samansett av mange ulike folk og 
grupper, også ekstreme islamis-
tar. Nokon av desse tok også livet 
av Gaddafi i ei rein likvidering. 

Forhandlingar vart prøvd av 
Den afrikanske unionen, men 
Vesten og Nato sa nei. Det etter 
kvart stigande kaoset i landet 
utvikla seg til lovlause tilstandar 

og leida opp til full strid mellom 
militsgrupper og menneske-
smuglarar som profitterer på 
flyktningar på veg til Europa. 
Eit Nato-medlem som Noreg har 
vore med på opptakten til dette, 
anten me likar det eller ikkje.

EIT UTVAL  leia av tidlegare 
utanriksminister Jan Petersen 
frå Høgre har laga rapporten 
«Evaluering av norsk deltakelse 
i Libya-operasjonene i 2011», 
som vart publisert nyleg. I 
rapporten kjem det ingen ting 
fram om konsekvensane av den 
omfattande norske bombinga, 
at norsk UD hemmeleg saman 
med Nato-landa USA, Storbri-
tannia og Frankrike arbeidde 
for regimeskifte, og at mange 
islamistiske opprørsgrupper var 

Nato sine allierte på bakken. Det 
kjem fram at denne endringa frå 
den opphavlege FN-resolusjonen 
(resolusjon 1973), frå såkalla 
«humanitær intervensjon» til 
regimeskifte, fann stad, og at 
Noreg fint visste om det. Norske 
styresmakter hadde i liten grad 
ei eigen, sjølvstendig forståing 
av situasjonen i Libya før Nato-
aksjonen, heiter det i rapporten. 
Alt dette vart i mellomtid lite pro-
blematisert frå norsk side, seier 
utvalet, som meiner mangelen 
på skriftlege kjelder har gjort det 
vanskeleg å vurdere dette.

HER KUNNE UTVALET FINT ha brukt 
meir munnlege vitneutsegn, spe-
sielt frå pilotar som har uttala seg 
om kva dei var med på å bombe. 
Eventuelle brot på folkeretten 

og Genèvekonvensjonen mot 
angrepskrig, frå norske styres-
makter si side, står det ingen ting 
om. Denne rapporten er etter mi 
meining meir ei kvitvasking enn 
etterforsking.

«Vi har ikke vært en gran-
skingskommisjon. Målet har 
vært å trekke lærdom og bidra 

til en offentlig opplyst debatt», 
seier Petersen til pressa. Ein 
granskingskommisjon ville nor-
ske styresmakter som oppdrags-
gjevarar truleg ikkje ha hatt i alle 
tilfelle. Det hadde kanskje vorte 
for risikabelt. Men ei gransking 
og folkerettsleg etterspel trengst.

Vi ser en verden hvor det er 
blitt mer stuerent å si at det kan 
være best å tie om menneske-
rettigheter.

I SEPTEMBER HVERT ÅR FÅR en kunngjø-
ring på Raftohuset, et lite hus med 
et stort hjerte på Nygårdshøyden, 
stor betydning for mennesker et helt 
annet sted i verden. Raftoprisen ska-

per overskrifter langt utenfor Norge. Den 
begeistrer og den kan provosere. Ofte vil 
den overraske. Sjansen for at du har hørt 
om prismottakeren før, er liten. Det er 
gjerne poenget. 

PARVEENA AHANGAR ER MOREN  fra Jammu 
og Kashmir, den indisk-kontrollerte 
delen av Kashmir, som i 1990 opplevde at 
hennes 17 år gamle sønn ble bortført av 
indiske sikkerhetsstyrker. Hun så ham 
aldri igjen. Tapet hennes ble starten på 
en bevegelse av mødre og enker som 
hadde lidd samme skjebne. 

PARVEZ IMROZ ER ADVOKATEN som har viet 
livet sitt til å dokumentere overgrepene 
mot sivilbefolkningen i Kashmir. Imroz 
har avdekket massegraver og søkt rettfer-
dighet for ofre for forsvinninger, tortur og 
drap. Så mange som 10.000 personer kan 
ha forsvunnet siden konflikten i Kashmir 
eskalerte mot slutten av 1990-tallet. Den 
indiske grunnloven og borgernes almin-
nelige rettsvern er satt til side gjennom 
unntakslover, og politiet nyter stor grad 
av immunitet for straffeforfølgelse. 

I 2017 BLE AHANGAR OG IMROZ tildelt Rafto-
prisen for sitt utrettelige menneskeret-
tighetsarbeid over flere tiår. Det var en 
pris som søkte å sette fokus på mennes-
kerettighetsbrudd i en region de fleste 
primært forbinder med den geopolitiske 
konflikten mellom India og Pakistan. 

Siden konflikten står mellom to mek-
tige atommakter, er det få andre land 
som ser seg tjent med å ta opp disse 
menneskerettighetsbruddene. Prisen 
ble mottatt med øredøvende stillhet fra 
indisk side. Fra pakistansk side gjorde 
man alt man kunne for å fremstille til-
delingen som en støtte til seg, og valgte 
å se bort fra kritikken de også fikk fra 
priskomiteen. 

I JAMMU OG KASMIR  ble prisen derimot 
mottatt med stor begeistring. Oppmerk-
somheten prisen fikk i sosiale medier 
og lokale nyhetskanaler, var betydelig. 
Prismottakerne selv beskrev det som en 
stor anerkjennelse. De så det som et tegn 
på at verdenssamfunnet endelig hadde 
fått øynene opp for de menneskelige 
lidelsene i Kashmir. 

I en region hvor militarisering har ført 
til at stadig flere ungdommer radikali-
seres, var prisen en inspirasjon for dem 
som jobber for ikke-voldelige løsninger 
på konflikten. 

RAFTOPRISEN SKAL SETTE FOKUS   på men-
neskerettighetsbrudd som havner i 
verdenssamfunnets blindsone. Den skal 
vise hvor menneskerettighetene er truet 
her og nå. Den skal mobilisere støtte til 
og engasjement for de modige stemmene 
som tør å stå opp for rettighetene vi alle 
er avhengig av. 

Det er også en pris som ikke slipper 
prismottakerne, men følger dem, ofte 
over flere år. I dag jobber Raftostiftelsen 
med å støtte Ahangar og Imroz sitt arbeid 
videre. 

I JUNI 2018 VAR DERES ARBEID og dokumenta-
sjon viktige bidrag til FNs første rapport 
om menneskerettsbrudd i Kashmir, ut-
gitt av Høykommisjonær for Menneske-
rettigheter i Genève OHCHR, som ber om 
en uavhengig gransking av overgrepene 
i Kashmir. Den er beskrevet som den 
modigste rapporten fra FN på lang tid og 
er møtt med massive protester fra indiske 
myndigheter. 

Parvez Imroz og Parveena Ahangar 
er satt under overvåkning og utsatt for 
dødstrusler. Shujaat Bukhari, en høyt an-
sett redaktør for den lokale avisen Rising 
Kashmir, ble drept bare timer etter at han 
twitret om rapporten. 

I en verden hvor det å stå opp for 

menneskerettighetene er blitt farligere, 
er langsiktig støtte til og solidaritet med 
menneskerettighetsforsvarere viktigere 
enn noensinne. 

Vi ser en verden hvor autoritære ledere 
som spiller på frykt, får stadig større opp-
slutning. Vi ser også en verden hvor det 
har blitt mer stuerent å si, også for norske 
myndigheter, at det kan være best å tie 
om menneskerettigheter når egne nasjo-
nale interesser sees på som viktigere. Det 
er en farlig og kortsiktig strategi. 

FNS MENNESKERETTIGHETSERKLÆRING   så 
dagens lys for 70 år siden. Etter to bru-
tale verdenskriger samlet verden seg 
om noen grunnleggende rettigheter 
vi alle har. De er like viktig å stå opp 
for i dag. De som gjør det, fortjener vår 
støtte. De kjemper også for deg og meg.  

Torsdag 27. september kl 10.00 vil du få 
vite hvem som er årets Raftoprismottaker.

RAFTOPRISEN

JOSTEIN HOLE KOBBELTVEDT 
Daglig leder i Raftostiftelsen

LIBYAKRIGEN

IVAR JØRDRE 
Kunstnar og medlem i Raudt Bergen

KONSEKVENSAR: I rapporten om norsk deltaking i Libya kjem det ingen 
ting fram om konsekvensane av den omfattande norske bombinga, skriv 
innsendar. På biletet er eit F15-jagarfly på veg frå Kreta til Libya i april 
2011.  ARKIVFOTO: STEFANOS RAPANIS, NTB SCANPIX

I BLINDSONEN: Raftoprisen skal sette fokus på menneskerettighetsbrudd som havner i verdenssamfunnets blindsone. I fjor mottok Par-
vez Imroz  (til v.) og Parveena Ahangar prisen for sitt utrettelige menneskerettighetsarbeid i Kashmir, skriver innsender.  ARKIVFOTO: TOR HØVIK 


