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Redaktøren i Klassekam-
pen viser sitt sanne ansikt 
når han kritiserer Vidar 
Helgesen for å anvende 
Norges lover til å overprøve 
lokale rovviltnemnders 
vedtak (leder 22. desem-
ber). Man levnes nå ingen 
tvil om redaktørens 
tilhørighet i rovdyrhater-
nes leir; hvilket vi lenge 
har enset, ut ifra en lang 
serie selsomme redaksjo-
nelle avgjørelser. 

Og som også er vanlig 
når folk kommer til slike 
rovdyrfiendtlige stand-
punkt, viser redaktøren sin 
mangel på innsikt og 
forståelse på feltet. Dette 
skjer når Klima- og 
miljødepartementet for en 
gangs skyld lander på et 
faglig forankret vedtak. 
Selv om de kunne ha tatt 
mye tyngre skyts i bruk, 
hvilket fagpersoner innen 
populasjonsdynamikk og 
populasjonsgenetikk i små 
bestander kunne ha gitt 
dem. 

Hvis Stortin-
get ikke 
liker de lover 
de selv har 
vedtatt, får 
de forandre 
dem. 
Stortinget er 
imidlertid også 
forpliktet til å 
skaffe seg innsikt i 
de fagfelt som er 
relevante for det de 
skal lovregulere. 
Dermed kunne de også 
unngå å lage forlik som 
er i strid med landets 
lover (og de konvensjo-
ner vi har underskre-
vet). De er kanskje 
ikke forpliktet til å skaffe 
seg slik innsikt og forstå-
else, i noen konstitusjonell 
betydning, men folket 
burde forvente det, og 
regjeringen er forpliktet til 
å sørge for at de som sitter 
på Stortinget har den 
informasjon, og forståelse, 
de trenger.

Det man heller burde 
spørre seg i denne saken er 
hvorfor dette måtte gå til 
jurister i Justisdeparte-
mentet fremfor å oppklares 
for lenge siden av Miljødi-
rektoratet. Dette burde 
tross alt være deres fagfelt, 
og Miljødirektoratet 
burdevære et faglig organ. 
Men det er jo ikke å 
forvente at inkompetanse 
får konsekvenser i det 
offentlige Nårje … 

Det vil si, det får jo ofte 
konsekvenser, for uskyl-
dige offer som for eksem-
pel ulven, men aldri for 
dem som ikke skjøtter den 
jobben de er ansatt for å 
utføre. 
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Robert Fisk vet godt at det er 
to grunnleggende forskjeller 
mellom krigen i Irak og 
krigen i Syria, men han 
nekter å innrømme det. Han 
vet at mens det var amerika-
nerne selv som utløste den 
første krigen, var de ek-
stremt motvillige til å delta i 
den andre. Han vet også at 
amerikanerne var motvillige 
fordi i motsetning til krigen 
i Irak, som var motivert ut 
fra krigsbytte, handler 
krigen i Syria om demokrati 
og frihet for arabere, og 
amerikanere som Fisk bryr 
seg ikke om et slikt frigjø-
ringsprosjekt.

Fisk mener at tortur, 
massedrap og totalødeleg-
gelse av byer ikke fortjener 
mye oppmerksomhet. Som 
han så ærlig skriver i 
Klassekampen 17. desem-
ber: «Ja, dette regiment har 
begått mange synder: tortur, 
henrettelser, drap på sivile 
og (…) en skremmende form 
for etnisk rensing.» 

Men Fisk vil ha oss til å tro at 
alle syrere er like. Han 
skriver at «mange av 
opprørene er blant de mest 
nådeløse krigerne i Midtøs-
ten». Og ja, ifølge rapporter 
fra blant andre Human 
Rights Watch og Amnesty 
International har opprørs-
grupper begått grufulle 
forbrytelser mot menneske-
heten. Men som Fisk vet, 
men bevisst dekker over, er 
regimets vektskåle mye 
tyngre. Regimet er ansvarlig 
for nitti prosent av ødeleg-
gelsene i Syria, de har 
fengslet og torturert hundre-
tusener av mennesker, og 
har monopol på totalødeleg-
gelsen av storbyer som 

Aleppo, Homs og Daraya 
gjennom teppebombing. Å 
late som at alle arabere er 
barbarer, som Fisk gjør, er å 
støtte en politisk agenda 
som bevisst overser det 
syriske folkets 
politiske ambisjo-
ner, og prisen de nå 
betaler for å 
drømme om et 
bedre liv.

Fisk er blant de 
mest erfarne og 
troverdige nyhetskildene på 
spørsmål om Midtøsten. 
Gjennom en lang karriere 
har han dekket Levanten, 
noe som har gitt ham 
respekt på venstresida, der 
han ansees som en konse-
kvent kritiker av ameri-
kansk imperialisme. Vi 
lokale har lenge visst at 
Fisks dekning av regionen 
er preget av hvit arroganse, 
typisk for en som har levd 
mange tiår i Beirut uten å 
lære seg arabisk. De lokale 
har aldri vært viktige for 
Fisk, det eneste som er 
viktig, er stormaktene og det 
geopolitiske spillet deres. 

Men først med krigen i Syria 
kom hans lojalitet til Russ-
land fram. I et forsøk på å 
hvitvaske Russlands tilste-
deværelse i Syria, hevder 
han at USA finansierer IS, 

mens russernes deltakelse i 
krigen er altruistisk. Han 
trekker paralleller til krigen 
i Irak, som om det i seg selv 
er nok til å vise hvorfor USA 
engasjerer seg i Syria. 

Han kan fortelle oss at en 
amerikansk general «faktisk 
[har] uttrykt bekymring for 
at irakiske sjiamilitser ville 
forsøke å hindre IS å ta seg 
over den irakiske grensen til 
Syria». Hvor har han fått 
denne informasjonen fra, 
hvem er denne generalen, og 
hvor overhørte Fisk denne 
uttalelsen? Hvorfor skal vi 
stole på at han faktisk 
rapporterer fra et faktisk 

møte med en faktisk 
general? Fisk er 
notorisk når det 
kommer til slike 
fabrikkerte historier 
uten reelle kilder.

I en annen del av 
landet er tilstedevæ-
relsen av en russisk 
militærbase i Palmyra 
så normal at den ikke 
engang er verdt å 
nevne. Selv om Fisk 
skriver i kjølvannet av 
IS’ erobring av Palmy-
ra, spiller russerne, 
som nettopp mistet 
denne militærbasen, 
bare en birolle i 
fortellingen, en fortel-
ling hvis eneste formål 
er å gi USA skylden for 

ødeleggelsen av Syria. Dette 
er historieforfalsking som 
ignorerer det faktum at 
Syria i dag er under russisk 
okkupasjon. 

For Robert Fisk er Syria en 
scene der amerikanerne og 
russerne spiller et spill. For 
Fisk er araberne irrelevante. 
De kan godt bli torturert og 
drept. Han er bare interes-
sert i historier der Vesten 
havner i dårlig lys. Det er 
mye å kritisere Vesten og 
vestlige myndigheter for, 
men en kritikk som begyn-
ner med normalisering av 
menneskerettighetsbrudd 
og kolonialisering av 
Midtøsten, har ingen 
troverdighet. Vi som har 
reist oss mot diktatorer, vet 
hvem det er som deltar i 
massakrene, og sånne som 
Fisk vil bli husket for å ha 
deltatt i tildekkelsen av 
sannheten om hva det er 
som foregår i Syria.
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Lær arabisk, Robert Fisk!
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Erik S. Reinert skriver i 
Klassekampen 21. desember 
inspirert om samfunnsøkono-
miens irrelevans for verdens-
økonomiens utvikling og de 
folkelige reaksjonene i USA. 
Han trekker fram en av fagets 
norske pionerer, nemlig 
Anton Martin Schweigaard. 
Reinert påpeker at Schwei-
gaard i sine forelesninger i 
politisk økonomi fra 1847 er 
kritisk til laissez faire-ideolo-
gien. Kort sagt hevder 
Schweigaard at totalt fri 
internasjonal handel verken 
er økonomisk fornuftig eller 
gjennomførbar, fordi noen 
land kan komme dårlig ut.

Dette er interessante 
perspektiver, men det må 

ikke forlede Klassekampens 
lesere til å tro at Schweigaard 
var bekymret for fordelings-
virkninger generelt eller at 
han var bekymret for konse-
kvensene når kapitalistiske 
eieres interesser var i konflikt 
med arbeidernes. Schwei-
gaard hevder snarere det 
erkeliberale standpunktet at 
fellesskapets interesser er vel 
ivaretatt av kapitalistenes 
interesser. 

I de samme referatførte 
forelesningene, som Reinert 
siterer fra, sier Schweigaard 
nemlig: «Af disse Betraktnin-
ger fremgaar igjen, at der i 
det endelige Resultat ikke er 
den Strid mellem den private 
og den almene Interesse eller 
mellem den private og den 
offentlige Økonomis Fordrin-
ger, som man efter en udvor-
tes Opfatning af Phænome-
nerne skulde ledes til at 
antage.»

I kortversjon fortsetter 
Schweigaard resonnementet: 
Selv om jakten på overskudd 
kan føre til oppsigelser på 
kort sikt, vil økte overskudd 
gi mer investeringer. I tillegg 
vil varer bli billigere. På 
denne måten vil alle i det 
lange løp være tjent med 
kapitalistenes valg. Altså slik 
at det i «det endelige Resultat 
ikke er den Strid mellem den 
private og den almene 
Interesse».

Reinert ser ut til å mene at 
Schweigaards synspunkt om 
at enkelte land kan tape på 
frihandel, er relevante for å 
forstå arbeiderklassens 
opprør i USA. Det er her jeg 
ikke følger Reinert. Jeg kan 
vanskelig se at USA under ett 
har tapt på verdenshandel. 
Store grupper innad i USA 
har tapt mens andre grupper 
åpenbart har vunnet. Jeg 

forstår det folkelige opprører i 
USA som et resultat av stigen-
de ulikhet innad i USA. 

Denne stigende ulikheten har 
kommet som et resultat av at 
kapital og pengeinteresser 
har kunnet ture fram på 
bekostning av arbeiderklas-
sen. Friere handel er et av 
flere elementer i denne 
utviklingen. I den grad 
elitene har følt behov for noen 
begrunnelse eller rettferdig-
gjøring, har de kunnet bruke 
tradisjonelle liberalistiske 
resonnementer. Og hvor 
kommer i tilfelle Schweigaard 
inn? Jo, disse liberalistiske 
resonnementer er til forveks-
ling lik de klassiske læreset-
ningene Schweigaard doserte 
i sine forelesninger i 1847.
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