
3

De batt an svar lig: Vidar Ivarsen Telefon: 22 00 10 59 Sentralbord: 22 00 10 00 Epost: debatt@dn.no Te le faks: 22 00 11 10
Ho ved inn legg/kro nikk: Maks 4500 tegn inklusive mellomrom Un der inn legg/re plikk: Maks 1500 tegn (ca. 250 ord) Legg ved por trett fo to.
Alt stoff som le ve res til Da gens  Næ rings liv, må pro du se res i hen hold   til Vær varsom-plakaten. Da gens Næ rings liv be tin ger seg ret ten til å lag re og utgi alt stoff i avi sen i elek tro nisk form, 
også gjen nom sam ar beids part ne re. Re dak sjo nen for be hol der seg  ret ten  til å for kor te inn send te  ma nu skrip ter . De batt inn legg ho no re res ikke.

siden, en tilstand som var så 
urimelig at landet fikk opprør og 
borgerkrig. 

Uansett er det generelle 
mønstre bak de fleste spesielle 
konflikter i verden. Vi trenger å 
vite mer. Den utslitte parolen om 
nærområdene og flyktningene 
burde derfor kanskje gis et nytt 
innhold i forskningspolitikken: Vi 
må forstå konfliktområdene – 
inklusive de sosiale og økono-
miske årsakene til at konflikter 
oppstår og varer så lenge – for å 
kunne gjøre noe med de store 
flyktningestrømmene i dagens 
verden. 

Kalle Moene, professor ved 
Økonomisk institutt, Universitetet i 
Oslo

ling av jord i forbindelse med 
fredsforhandlingene. Flere 
ganger har jeg benyttet anlednin-
gen til å si til politikere og 
byråkrater det naive, men 
kanskje likevel åpenbare, at 
Colombia legger opp til en altfor 
detaljert fredsplan.

Fredsplanen bygger på 
hvordan den 60 år lange borger-
krigen har tvunget store befolk-
ningsgrupper bort fra jorden sin. 
Det kan dreie seg om så mange 
som syv millioner mennesker. I 
mange tilfeller er det nå barne-
barna som har krav på de små 
jordlappene som kanskje 
besteforeldrene eide.

Å forfølge en slik detaljert 
oppskrift for kontroversiell 
tilbakelevering av jord innebærer 
selvsagt rettssaker herfra til 
evigheten. I stedet burde regjerin-
gen i Colombia innføre en høy 
jordskatt på de største eiendom-
mene. Inntektene fra skatten 
burde den så fordele på en mer 
universell måte til alle i landet.

I Colombia er de gjennomsnitt-
lige inntektsskattene på ti 
prosent, men den rike eliten 
betaler mindre enn tre prosent. 
Selv om forholdene skriker etter 
mer skatt på de rike, er ikke fred 
gjennom skattereform enkelt. 
Likevel tror jeg det er lettere og 
faktisk mer rettferdig enn å 
forsøke seg på vende tilbake til 
slik det kan ha vært for femti år 

Kunnskap mot krig
Konliktene som skaper krig og lyktningstrømmer, er 
komplekse. Mer kunnskap må til for å inne varig fred.

J
eg vil slå et slag for 
problemene i verdens 
konfliktområder, for å 
svare på Forskningsrå-
dets konferansespørsmål 
«Development research 

– what now?» tidligere denne 
uken. De er avgjørende for liv og 
død, fattigdom og utvikling i hele 
regioner – og kanskje også for oss 
her i Europa. 

Problemet er ikke bare de 
voldelige konfliktene i seg selv. 
Kjernen i konfliktlandenes 
politiske økonomi er profitten 
kyniske grupper kan oppnå på 
illegale virksomheter som krigen 
gjør spesielt lønnsom. I Colom-
bia, Syria og Kongo tjener viktige 
aktører grovt på at krigens 
lovløshet fortsetter.

Borgerkrig skaper slik et 
illegalt økonomisk grunnlag for 
sin egen utvidelse. Det er snakk 
om store beløp og sterke krefter. I 
Afghanistan benytter Taliban de 
tradisjonelle skattene «ushr» og 
«zakat» for å få sin del av 
opiumdyrkingens verdi.

Jo Thori Lind, Fredrik Willum-
sen og jeg har i et større prosjekt 
vist at bare én isolert militær 
trefning med vestlige styrker gir 
en så stor økning i opiumspro-
duksjonen at Taliban-lederne får 
en inntektsøkning på hele 24 
millioner kroner.

Det er mange trefninger og i alt 
enorme beløp.

Afghanistan er typisk. Krig og 
konflikt innebærer at illegale 
aktiviteter blir relativt mer 
lønnsomme. Ressursene går dit 
profitten er høy. De uproduktive 
voldsentreprenørene får derfor 
mer og mer makt og en sterk 
egeninteresse av fortsatt krig.

Krigen i Afghanistan, som 
Norge støttet, ga slik en spiral av 
høyere opiumsinntekter og mer 
vold. Opiumsinntektene ga 
Taliban mer våpen, flere soldater 
og økt militær styrke i en 
selvforsterkende og selvfinansi-
erende runddans.

I Colombia, der Norge aktivt 
støtter de pågående fredsfor-
handlingene, er både FARC-geril-
jaen og de paramilitære sterkt 
involvert i kokainproduksjon og 
smugling. Den mindre gerilja-
gruppen ELN skaffer sine 
inntekter dels gjennom ulovlig 
gruvedrift. Den langvarige krigen 
har gjort begge deler mer 
lønnsomt. Men for å få til en 
positiv utvikling i Colombia er det 
ikke nok med fred og våpenhvile.

Konfliktene henger også 

Et større prosjekt har vist at bare én isolert militær trefning med vestlige styrker gir en så stor økning i 
opiumsproduksjonen at Taliban-lederne får en inntektsøkning på hele 24 millioner kroner, skriver artikkel-
forfatteren. Foto: Noorullah Shirzada, NTB Scanpix
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Norges skjebne har tradisjonelt 
ikke opptatt Storbritannia i stor 
grad. Vi ser positivt på våre 
nesten-naboer, vi synes synd 
på dem fordi de må betale 
opptil ti pund for en pint øl, 
men det er der vår sympati (og 
interesse) slutter.
Kommentator Fraser Nelson 
analyserer norsk-britiske 
forhold i The Daily Telegraph. 

Jeg er altfor glad i jobben min 
til å ville diskutere sykelønns-
ordningen – i hvert fall rett før 
lønnsoppgjøret.
Anne-Kari Bratten, direktør i 
arbeidsgiverorganisasjonen 
Spekter, går opp grensen for 
ytringsfriheten i Norge. 

Utroskap – inntil relativt nylig 
ansett som et utslag av frisk 
selvrealiseringstrang – behand-
les nå som et dødsfall i familien.
Skribent Asle Toje reflekterer i 
Morgenbladet rundt hvordan 
tidene forandrer seg. 

Vi har sett eksempler på 
artikler som bare har hatt én 
leser på nett, og det viste seg å 
være journalisten som hadde 
skrevet saken.
Dag Idar Tryggestad, klubbleder 
for journalistene i Bergens 
Tidende, beskriver i Klassekam-
pen ensomhet i en digital 
tidsalder. 

KULDESJOKK fra Nordpolen 
SKAL VARE HELE VINTEREN
Dagbladet med langtidsvarsel 
21. januar. 

NÅ KOMMER AFRIKA-VAR-
MEN!
Dagbladet justerer prognosen 
25. januar. 

Mandag sendte jeg brev til 
president Hollande om forsla-
gene til nye lover som skal 
behandles i den franske 
nasjonalforsamling. Brevet er 
bredt dekket i fransk presse og 
europaminister Harlem Desire 
kommer til Strasbourg i etter-
middag for å svare. Møtet finner 
sted på mitt kontor kl. 16.45
Generalsekretær Thorbjørn 
Jagland i Europarådet forteller 
på Facebook om hvem han har 
kalt inn på sitt kontor denne 
uken. 

KRAGERØ: Litt over klokken 
halv to natt til søndag fikk 
politiet melding om slagsmål i 
Kragerø sentrum.
KV–Kragerø Blad Vestmar 

lestsidensist@dn.no

sammen med de voldsomme 
ulikhetene i jordeiendommer, 
formue og inntekt. Utfordringen 
er å finne en måte å dele gevin-
sten av fred på som kan opprett-
holde freden. For å få varig fred 
må derfor de som tjener på krigen 
og på ulikhetene som leder til 
opprør og krig, gi fra seg ressurser 
og makt.

Jeg deltar i et rådgivende styre 
for et større nasjonalt forsknings-
prosjekt i Colombia om omforde-
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