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OVERVÅKNING

Edward Snowden har 
saksøkt den norske stat 
for å få fritt leide til å 
motta Ossietzkyprisen i 
november. Det er duket 
for et rettslig oppgjør 
som vil få betydning 
langt utover kravet i 
stevningen.

AV TORI AARSETH

Snowdens eksil i Russland er alle-
rede en geopolitisk betent sak, og 
søksmålet mot Norge kan få betyd-
ning både for hans rettslige status, 
for varslerinstituttet som sådan og 
for overvåkningsstatens makt. Ny 
Tid har snakket med William Ny-

gaard, styreleder i Norsk PEN, om 
bakgrunnen for at Edward Snow-
den fikk tildelt Ossietzkyprisen. 
«Vi ønsker å hedre ham for hans 
uavhengighet og integritet, og hans 
vilje til å gjøre noe som koster ham 
mye uten noen annen agenda enn 
å følge sin egen samvittighet,» sier 
Nygaard. «Hans klarsyn, det at han 
ser konsekvensen av hva en slik 
utøylet overvåkning kan gjøre med 
samfunnene våre, er svært viktig, 
og det må synliggjøres.» 

PEN er partshjelp i Snowdens 
søksmål, og har fått tilslutning fra 
norske presseorganisasjoner. «An-
klagene mot ham er at han har 
forrådt sitt land – men dersom 
lovbruddene han søkes utlevert 
for, har et politisk innhold, kan han 
ikke utleveres i henhold til utleve-
ringsloven,» forklarer Nygaard.

Den norske staten forsøker på 
sin side å få Oslo tingrett til å av-
vise søksmålet på grunnlag av 
prosessuelle krav. «Vi argumente-
rer for at en sak om utlevering må 
behandles etter reglene i utleve-
ringsloven,» sier advokat Christian 

Reusch fra Regjeringsadvokaten. 
«Det innebærer blant annet at per-
sonen må befinne seg i Norge og 
at saken etter utleveringsloven 
skal følge saksbehandlingsreglene 
i straffeprosessloven,» fortsetter 
han. Staten anfører også at det 
ikke foreligger noen begjæring om 
utlevering til USA, slik Snowdens 
stevning hevder. Prosessfullmektig 
Halvard Helle, som fører saken på 
vegne av Snowden, er uenig i Sta-
tens tilnærming. «Stevningen ret-
ter seg mot Justisdepartementets 
myndighetsutøvelse, og vi mener 
det er full anledning til å gå til søks-
mål på det grunnlaget. Dette hand-
ler om kontroll med forvaltnings- 
vedtak, og det har ingenting med 
påtalemyndigheten eller straffepro-
sess å gjøre i det hele tatt,» forkla-
rer Helle til Ny Tid. Han mener også 
det er feil at det ikke foreligger en 
begjæring om utlevering fra USA. 
«Det foreligger en konkret note fra 
amerikanerne der de ber om på-
gripelse og fengsling med sikte på 
utlevering til USA,» sier han. En slik 
note er å regne som en begjæring 

om utlevering etter utleveringslo-
ven, ifølge Helle.

«Det vil bryte med det 
beste i norsk tradisjon å 
nekte en person å motta 
en viktig pris her, fordi vi 
er redd for reaksjonene til 
en stormakt.»

«Krigsrettslig lovparagraf.» Snow-
dens bekymringer over å bli utle-
vert til USA er etter alt å dømme 
velfundert. Andre amerikanske 
varslere har de siste årene blitt ut-
satt for harde sanksjoner. Et eksem-
pel er Chelsea Manning, som ble 
utsatt for sterkt nedverdigende for-
hold i forvaring, og som for øyeblik-
ket soner en 35 års dom for påstått 
lekkasje av dokumenter om krigene 
i Afghanistan og Irak, samt ame-
rikanske ambassadedokumenter. 
Presidentkandidat Hillary Clinton 
er en av flere sentrale amerikanske 
politikere som har omtalt Snowden 

som skyldig etter siktelsen, til tross 
for at det ikke finnes noen rettskraf-
tig dom i saken. «Den amerikanske 
regjeringen og Obamas regime for-
holder seg til den såkalte Espionage 
Act, som stammer fra så langt tilba-
ke som første verdenskrig,» forkla-
rer Nygaard. «Dette er en krigsretts-
lig lovparagraf som ikke gir rett til 
normal juridisk bistand eller for-
svar. Denne loven er alvorlig, fordi 
den gir fengselsopphold nær sagt 
livet ut i et høyrisikofengsel med 
soningsforhold som vi i Norge nep-
pe kan forestille oss.»

Dette er andre gang Snowden ber 
om fritt leide til Norge for å motta 
en pris. I fjor ble han tildelt Bjørn-
son-prisen, men uten de nødven-
dige garantiene fra den norske sta-
ten, ble prisen delt ut med en tom 
stol i salen og Snowden på video fra 
Moskva. Også i fjor unnlot den nor-
ske stat å ta stilling til spørsmålet. 
«Advokatfirmaet Schjødt utarbei-
det den gangen en betenkning som 
klart konkluderte med at det her er 
tale om politiske lovbrudd, og at ut-
levering av den grunn er utelukket 

både etter den norske utleverings-
loven og etter utleveringstraktaten 
mellom Norge og USA,» sier Helle. 
Nygaard mener Snowdens søksmål 
følger av departementets holdning 
i fjorårets sak. «Svaret som ble gitt i 
fjor, var at dette må prøves i retten, 
og det er det vi nå gjør,» sier Ny-
gaard. «Når staten nå prøver å umu-
liggjøre en rettslig prosess ved å ta 
de grepene de gjør i tilsvaret, er det 
like mye en politisk som en rettslig 
unnamanøver. Det er alvorlig.»

Politisk betent. Norsk PEN har som 
mål at prisutdelingen og søksmå-
let skal bidra til å sette varsling på 
agendaen, og på sikt bedre kårene 
også for norske varslere. «Det vil 
være en viktig presedens om Snow-
dens søksmål vinner frem,» sier 
Nygaard. «Det vil være en ivareta-

kelse av rammene for varslere i sin 
alminnelighet, og vil virke inn på 
både praksis og utforming av norsk 
som internasjonal lovgivning når 
det gjelder varslere.» Nygaard hå-
per også at prisen vil føre til forny-
et debatt om overvåkning nasjonalt 
og internasjonalt. «Det er et tydelig 
behov for å få løftet dette frem 
som  en internasjonal  debatt. Her 
burde partene ha felles interesser,» 
sier Nygaard. Temaet er spesielt ak-
tuelt etter Regjeringens forslag om 
å gi politiet tillatelse til å ta i bruk 
nye og sterkt inngripende overvåk-
ningsmetoder. 

Bård Vegard Solhjell (SV) støtter 
kravet om å gi Snowden fritt leide 
til Norge for å motta Ossietzy-pri-
sen. «Norske myndigheter må sik-
re at Snowden kan komme til Nor-
ge og motta prisen som en trygg 
mann, og reise fra landet som en fri 
mann,» sier Solhjell til Ny Tid. «Det 
vil bryte med det beste i norsk tra-
disjon å nekte en person å motta en 
viktig pris her, fordi vi er redd for 
reaksjonene til en stormakt.» Po-
tensielt sett kan Snowdens søksmål 
bli en betent sak i Norges forhold til 
USA. Norge er nemlig også medlem 
av den nest innerste sirkelen av 
informasjonsutveksling mellom et-
terretningstjenestene, de såkalte ni 
øynene. Ny Tid spør Helle om jus-
tisdepartementet har anledning til 
å tilsidesette beskyttelsen for vars-
lere som ligger i lovverket, dersom 
det står grunnleggende nasjonale 
eller utenrikspolitiske interesser på 
spill. «Overhodet ikke. Grunnlaget 
for søksmålet er bestemmelsene i 
utleveringsloven §5, som utelukker 
ulevering til andre stater så lenge 
det er tale om påståtte lovbrudd av 
politisk karakter,» slår Helle fast.

Kan Snowden stole på Norge? I en 
spørretime i stortinget høsten 2013 
avviste statsminister Erna Solberg 
at Snowden kan kalles en varsler. 
Ifølge Solberg burde Snowden ha 
brukt interne kanaler for varsling. 
Det er de samme kanalene tidlige-
re assisterende generalinspektør i 
Pentagon John Crane nylig har av-
slørt store problemer med. Ifølge 
Crane, som sto frem på nyhetspro-
grammet Democracy Now! i slutten 
av mai, har det amerikanske for-
svarets egen avdeling for å ivareta 
varslere en historie med å straffe 
interne varslere, avsløre identite-
ten deres og dysse ned de kritikk-
verdige forholdene det blir varslet 
om. 

Regjeringsadvokaten argumente-
rer for at Snowden må befinne seg 
i Norge før det kan avgjøres rettslig 
om utlevering kan finne sted. Iføl-
ge Nygaard er ikke dette godt nok 
for Snowden. «Det er åpenbart at 
staten vil fare med resolutt hånd i 
denne saken, så det må fremkom-
me grunnleggende garantier for at 
utlevering ikke skjer. Dette er en 
sak med stor personlig risiko for 
varsleren Snowden. Jussen er ikke 
fortolket tidligere. Derfor behøves 
en fastsettelsesdom,» sier Nygaard. 
«Regjeringen vil mobilisere med ju-
ridiske grep for å avverge at dette 
blir en rettsak. Dessverre var ikke 
det overraskende. Men vi mener 
det vil være demokratisk selvsen-
surerende  og svært uheldig om 
denne saken ikke blir prøvd i ret-
ten.»

tori@toriaarseth.no

 
Norge svikter Snowden

UTDRAG FRA MÅNEDSAVISEN NY TID:          #SnowdentoOslo
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Norge må ta sitt 
ansvar for å fremme 
menneskerettigheter 
fremfor maktpolitikk.

Det gikk et sus av forventning 
blant Edward Snowdens tilhengere 
og et grin av indignasjon blant 
hans politiske motstandere da 
varsleren ble tildelt Norsk PENs 
store ytringsfrihetspris for 2016, 
Ossietzkyprisen. Den splittede 
reaksjonen ble desto tydeligere 
da prisvinneren også ble invitert 
til Oslo for personlig å motta pris 
og hyllest i Univeristetets aula. 
Var han en helt, en varsler eller en 
landssviker?

Og det ble optimistisk spurt – vil 
regjeringen her hjemme og i USA 
benytte sjansen til å dempe kritik-
ken av syndere mot internasjonal 
ulovlig overvåkning ved å la ham 
komme? Var de villige til å gi ham 
fritt leide og fortolke en utleve-
ringsavtale i hans favør? Eller ville 
de mobilisere all sin motstand – 
juridisk og politisk – for å hindre 
ham i å passere norsk grense? Få 
ble vel forbauset da denne håpe-
fulle optimismen ble møtt med 
trommevirvler av diskret juridisk 
motstand. Og av offisiell taushet – 
både hjemme og ute.

Hvorfor prisen? Edward Snowdens 
avsløringer av et internasjonalt så 
vel som nasjonalt overvåknings-
samfunn styrt fra Washington, er 
det viktigste oppgjøret med skjult 
og ulovlig maktpolitikk som har 
skjedd i den vestlige verden i nye-
re tid. Konsekvensene er forskjel-
lige, men nivået er like komplekst 
som Panama-papirenes demas-
kering av verdensomspennende 
økonomiske misligheter.

Det enestående ved Snowdens 
handlinger er hans forståelse av 
alvoret, ensomheten i varslerrollen 
og likevel hans uegennyttige vilje 
til å handle etter sin samvittighet. 
Snowden forstår sin samtid. Opp-
slutningen om hans handlemåte er 
i brede kretser som et barometer 
på vår tid. Polariseringer i vår sam-
tid mot individualisme og egoisme, 
ja, materielle sidespor, gjerne kalt 
kropp og grådighet, gir konsekven-
ser. Folkemeningen er dyptfølt 
knyttet til hans mot og uegennytte. 
Hatet mot korrupsjon og maktmis-
bruk er intenst. Maktens språk er 
skremmende, og utsiktene til 30 
års fengsel for en varsler er uhørt.

For Norsk PEN er det viktig å 
bidra med en skarve røst som 
støtter det åpne, den troverdige 
demokratiske stemmen, og gir 
varslerens ytring frihet til utfoldel-
se. Og beskyttelse mot overgrep. 
Men pristildelingen vil noe mer. 
Den kan bidra med noe mer fordi 
den kan gjøres spektakulær. Den 
kan rette søkelyset mot over-
våkningens dulgte sider. I dag er 
omfang og hensikt skjult ved sitt 
elektroniske kjempepotensial for 
muldvarpsarbeid i undergrunnen. 
Snowdens avdekking av den mas-
sive globale overvåkingen er tan-
kevekkende og skremmende. Den 
truer det private rom og alle enkel-
tindividers integritet i det lille og 
det store. Ja, i ethvert demokratisk 
land kan uviss overvåkning bli til 
misbruk. Dens rammer og formål 
må drøftes i offentlige fora som FN, 
først og fremst. Det internasjonale 

samfunn bør komme til forståelse 
av hva som gagner og hva som er 
et brudd på menneskerettigheter 
og grunnleggende individuelle 
verdier.

Pristildelingen har altså som 
formål å beskytte varslerens ret-
tigheter, samt skape debatt om 
overvåkningens folkerettslige og 
nasjonale rammer. Men den skal 
også hylle Snowdens personlige 
mot, integritet og innsikt i forfallet 
i de garantier som skal trygge en-
keltmenneskers rettssikkerhet, ja 
– selve demokratiet.

Snowden – vår tids Ossietzky. Vi 
kan trekke noen linjer fra Carl von 
Ossietzkys Nobelpris til Edward 
Snowdens Ossietzkypris. Begge 
var varslere, og begge risikerte 
sin personlige sikkerhet, sitt liv og 
sin helse da de avslørte forhold 
myndighetene ville holde hem-
melig. Til tross for at Ossietzky 
forholdt seg til åpne kilder, var 
økt oppmerksomhet om den tyske 
opprustningen i mellomkrigstiden 
noe Nazi-Tyskland ikke kunne 
tolerere.  

Maktens språk er 
skremmende, og utsiktene 
til 30 års fengsel for en 
varsler er uhørt.

Ossietzky fikk ikke delta på noen 
overrekkelse for 80 år siden, i 1936 
(for året 1935). Han fikk aldri kom-
me til Norge, og han døde i fengsel 
i 1938. Men nobelseremonien i 
Oslo gikk sin gang. Med tomme 
stoler – ikke bare for å markere 
Ossietzkys fravær, men også fordi 
Kong Haakon og ledende aviser 
og sentrale politikere utrolig nok 
markerte sin avstand fra pristilde-
lingen ved å utebli fra seremonien. 
Kongens fravær – for første og 
eneste gang i fredsprisens historie! 
Det er et ytterst pinlig kapittel i 
Nobelprisens og det moderne kon-
gedømmets historie.  

Det er kjent at Edward Snowden 
avdekket illegitim og omfattende 
statlig og global overvåkning og 
spionasje, både overfor enkeltland, 
statsledere og privatpersoner. Av-
sløringen av NSAs overvåkning av 

millioner av telefonsamtaler resul-
terte i at en amerikansk domstol 
(US Court of Appeals) i fjor fant 
overvåkningen ulovlig, fordi den 
ikke var godkjent av Kongressen. 

Det var altså en statlig virksom-
het som USAs rettssystem dømte 
som ulovlig. For Snowden og 
mange med ham fremstår inngre-
pene som et alvorlig brudd på den 
amerikanske grunnloven. Bruk av 
lovgivning fra første verdenskrig, 
The Espionage Act fra 1917, gir 
ham så langt ingen beskyttelse 
og forståelse hos amerikanske 

myndigheter –  i rettsstaten USA. 
Han risikerer livslang fengsling 
under umenneskelige kår.

Hvorfor til Norge? Hva er det 
norske myndigheter engster seg 
for når Snowden inviteres til 
Norge? Sannsynligvis vil langt flere 
bekymre seg, ikke minst USA og 
samarbeidslandene av overvåkere, 
de såkalte ni øynene. Men mennes-
kerettighetsorganisasjoner over 
hele verden har støttet Snowdens 
varslinger om ulovlig overvåkning.

I en ikke-bindende resolusjon 

bekreftet EU-parlamentet i 2015 
Snowdens status som varsler og 
forsvarer av menneskerettighete-
ne. Medlemslandene ble oppfor-
dret til å gi ham asyl.

De formelle terskler ligger i at 
Snowden er fratatt sitt amerikan-
ske pass, hans rettslige status, 
utleveringslov og -avtale og hva 
regjeringers juridiske ekspertise 
ellers kan mobilisere av formelle 
og politiske hindre. Dette er så 
sannelig den rettsløse lille mann i 
juridisk og politisk kamp mot stat-
lige overmakter!

Mot til debatt. Det er særlig ett as-
pekt ved Snowden-saken som be-
kymrer, nemlig fraværet av politisk 
debatt – både om overvåkningens 
manglende rammer og om Norges 
suverenitet. Hvorfor og hva stop-
per det offisielle Norge fra åpen 
tale? Vi vet at politikere på Stor-
tinget støtter Snowden, sågar kan-
skje et flertall når det gjelder sann-
hetens dypere erkjennelse. 

Den egentlige frykten er stor-
maktsdrevet. Vi vet at det skal mye 
til før norske myndigheter våger 
å utfordre stormakten USA. Slik 
forsiktighet og selvsensur er det 
selvsagt viktig å utfordre. Enhver 
mangel på politisk debatt, uansett 
hvor problematisk eller «farlig» 
tematikken måtte være, er et tegn 
på begynnende forvitring av demo-
kratiet, og for amerikanerne nok en 
konsekvens av angrepene 11. sep-
tember 2001.

Det krever integritet og mot av 
norske politikere å reise debatt og 
å ta standpunkt. Den unisone taus-
heten er rett og slett sensur ved 
selvsensur. I god varslerånd har 
norske medier vært støttende til 
pristildelingen. Både landets pres-
seorganisasjoner og Norsk PEN 
stiller opp som partshjelp ved stev-
ning av staten for å få prisvinner til 
landet – som en symbolsk handling 
til støtte for vår individuelle frihet 
og landets uavhengighet. 

Norske politikere bør følge opp. 
Det bør tas ansvar for at Edward 
Snowden, vår tids største og vik-
tigste varsler, kan komme til Oslo 
og motta en pris – en ytringsfri-
hetspris fra et suverent og ansvar-
lig land som Norge, for å vise at 
menneskerettigheter kan fremmes 
fremfor maktpolitikk. Det vil gjøre 
oss alle store å vise respekt for den 
lille manns kamp for sine rettighe-
ter. 

Nygaard er styreleder i Norsk PEN.

Noen 
varslere 
gjennom 
historien
VARSLERE 1773 – 2013

 
1773 – Benjamin Franklin offent-
liggjorde brev som viste at guver-
nøren i Massachusetts villedet 
Parlamentet til å fremme militær 
oppbygging i Den nye verden. Gu-
vernøren ble utvist.

 
1777 – Samuel Shaw og Richard 
Marven avslørte tortur av britiske 
krigsfanger. Det førte til at Kongres-
sen enstemmig vedtok den første 
loven som beskyttet varslere.

 
1872 – Julius Chambers, en av USAs 
første gravejournalister, infiltrerte 
New Yorks Bloomingdale mentalsy-
kehus og skrev artikler som beviste 
pasientmisbruk.

 
1906 – Upton Sinclair, forfatter som 
avslørte forholdene i Chicagos 
slakterier i romanen The Jungle.

 
1933 – Smedley Butler, pensjonert 
generalmajor, avslørte i en hem-
melig kongresshøring og i sin bok 
War Is a Racket prosjektet «The Bu-
siness Plot» – planene om å styrte 
Franklin D. Roosevelt.

 
1969 – Ron Ridenhour, helikopter-
soldat i Vietnam, skrev et brev til 
Kongressen og Pentagon om tortur, 
seksuelle overgrep, kjønnslemles-
telse og massemord på hundrevis 
av sivile.

 
1971 – Daniel Ellsberg, militærana-
lytiker, offentliggjorde regjerings-
dokumenter (Pentagon Papers) som 
viste at flere administrasjoner had-
de løyet til Kongressen om krigen 
i Vietnam. Dette bidro til avkorting 
av krigen og til Nixons fall.

 
1972 – Peter Buxtun avslørte at US 
Public Health Service studerte ef-
fekten av syfilis på 399 afroameri-
kanske menn som hverken ble for-
talt at de hadde sykdommen eller 
at de ble behandlet for den.

 
1972 – W. Mark Felt, direktør i FBI, 
kjent som «Deep Throat», ga jour-
nalister informasjon om Nixons 
kriminelle handlinger (Watergate-
skandalen), noe som direkte førte 
til Nixons avgang.

1975 – Anders Hellebust avslørte 
irregulært samarbeid mellom USAs 
og Norges etterretning som bevisst 
ble holdt skjult for statsministeren, 
og avslørte tjenestemenn som var 
mer lojale overfor fremmede mak-
ter enn egen regjering. Arbeider-
partiet ville, støttet av de fleste 
andre aviser, saksøke avisen Ny Tid 
som publiserte funnene. Dahl&Bas-
tiansen har kommentert i boken 
Hvor fritt et land at det for pressen 
«tydeligvis var mer alvorlig å avslø-
re ulovligheter enn å begå dem». 

 
1977 – Frank Camps, designer ved 
Ford Motor Company, advarte Ford 
om at utformingen av Pinto-bilen 
var farlig, og dokumenterte at sel-
skapet visste dette og hadde fore-
tatt en kalkulert risiko for å spare 
penger.

1983 – Jorgen Johansen, norsk 
journalist, samlet systematisk opp-
lysninger i offentlige kilder og ana-
lyserte dem for å identifisere irre-
gulære, amerikanske militærbaser 
på norsk jord. Han ble anklaget for 
spionasje, men endelig frikjent av 
Høyesterett.

 
1995 – Jeffrey Wigand, visepresi-
dent for forskning og utvikling i 
tobakkselskapet Brown & William-
son, avslørte at selskapet villedet 
forbrukerne om hvor vanedannen-
de og farlig sigaretter er.

 
1999 – Frank Casey rapporterte 
Bernard Madoff og hans falske løf-
ter om 12 prosents avkastning for 
investorer. I 2008 ble investortape-
ne anslått til 18 milliarder dollar. 
Madoff ble dømt til 150 års fengsel.

 

#SnowdentoOslo

Varslerne Lisa Ling og Cian Westmoreland: 

Inspirert av Snowden 

#SNOWDENTOOSLO
WILLIAM NYGAARD

«Krigen mot terror» 
er terror mot uskyldige 
sivile. Nå reiser 
varslerne Ling og 
Westmore verden 
rundt for å fortelle 
hvordan overvåkning og 
etterretning misbrukes i 
denne krigens tjeneste.

På årets varslerdag den 16. juni 
lanseres en internasjonal under-
skriftskampanje til støtte for at 
Edvard Snowden, uten risiko for 
utlevering til USA, skal kunne 
komme til Norge for å motta Os-
sietzkyprisen fra Norsk PEN. Lisa 
Ling og Cian Wesmoreland er selv 
varslere og inspirert av Edward 
Snowden. De er blant de mange 
som stiller seg bak den internasjo-

nale invitasjonen for å mobilisere 
underskrifter under emneknaggen 
#SnowdentoOslo, og deltar på 
lanseringen på Litteraturhuset for 
å forklare hvorfor.

Lisa Ling og  Cian Westmoreland 
har begge militær bakgrunn, og 
har varslet om maktmisbruk og 
ulovligheter i det militærindustriel-
le komplekset. 

Lisa Ling er én av tre varslere 
som står frem i Sonia Kennebecks 
prisbelønnede dokumentarfilm 
om droner, National Bird. Her 
redegjør hun for de globale kon-
sekvensene av dronekrigføring. 
Hun har 20 års bakgrunn fra det 
militære som profesjonell soldat 
og reservist. Hennes ansvarsom-
råde var informasjonshåndtering 
og militær etterretning, og hun 
tjenestegjorde blant annet i 48th 
Intelligence Squadrone ved Beale 
Air Force Base i perioden 2007–
2009. Hun beskriver et system 
som er utenfor politisk og demo-
kratisk kontroll. Etter et besøk i 
Afghanistan, der hun selv så hva 
slags konsekvenser dronekrigfø-
ringen hadde for sivilbefolknin-
gen, bestemte hun seg å stå frem 
som varsler. Hennes konklusjon er 
at den såkalte krigen mot terror 

i seg selv er terror mot uskyldige 
sivile.

Cian Westmoreland var sterkt 
inspirert av Snowden da han be-
stemte seg å stå fram som varsler. 
Han var en dekorert soldat med 
lang erfaring fra militær infor-
masjonshenting på amerikanske 
baser i Sør-Korea, Tyskland og 
Afghanistan i perioden 2006–2010. 
Cians oppgave var å samordne in-
formasjon som skulle brukes i luf-
tangrep i Afghanistan. Han fikk to 
utmerkelser for å ha skaffet til veie 
informasjon som skal ha bidratt 
til å drepe 200 fiendtlige soldater i 
Afghanistan. Han ble nektet innsyn 
i hvilke konsekvenser disse an-
grepene fikk for sivilbefolkningen 
– men ble klar over omfanget av 
sivile tap etter at UNAMA-rappor-
ten i 2009 dokumenterte 259 sivile 
ofre etter angrep fra den flernasjo-
nale styrken i Afghanistan. 

Cian avsluttet militærkarrieren 
og dro på haiketur fra Tyskland til 
Thailand, og reiste i områder der 
han selv kunne se resultatet av 
den såkalte krigen mot terror. 

Etter haiketuren begynte Cian å 
studere internasjonal politikk ved 
Vesalius College i Belgia. Da han 
fikk se videoen Collateral Murder 

som ble lekket via Wikileaks, skjøn-
te han at krigføringen han hadde 
vært en del av, innebar systematis-
ke brudd på Genèvekonvensjonen. 
Han tok ordet under en forelesning 
og brøt taushetsplikten idet han 
begynte å snakke om sine egne 
erfaringer. Deretter organiserte 
han en visning av den prisbeløn-
nede norske dokumentarfimen 
Drones, som er produsert av Tone 
Scheie. Han bestemte seg så for å 
ta skrittet fullt ut og bli en offentlig 
varsler. Sammen med tre andre 
varslere har han gitt intervjuer i 
The Guardian, Democracy Now og 
den amerikanske tv-kanalen NBC. 

Både Lisa Ling og Cia Westmo-
reland er inspirert av Edward 
Snowden, og vil etter norgesreisen 
fortsette videre til Tyskland og 
Storbritannia og deretter helt til 
Australia for å fortelle om hvordan 
massiv innhentning av data og 
etterretning brukes på måter som 
får ødeleggende konsekvenser for 
uskyldige sivile i den såkalte globa-
le krigen mot terror.

Ottosen er professor ved Høgskolen 
 i Oslo/Akershus

#SNOWDENTOOSLO
RUNE OTTOSEN

Edward Snowden  
                 – den lille manns kamp
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Skal man forstå 
den amerikanske 
regjeringens ønske 
om å arrestere 
Edward Snowden, 
må man også forstå 
dobbelmoralen som 
lenge har vært rådende 
ved offentliggjøring av 
gradert informasjon i 
USA. 

En av de grelleste skinnhellighe-
tene ved Washingtons byråkrati 
er fordømmelsen av å lekke noe 
gradert informasjon mens man 
aksepterer lekkasje av annen infor-
masjon. Dette hykleriet har pågått 
i mange tiår. Barack Obamas admi-
nistrasjon har tiltalt et rekordstort 
antall varslere, men beskytter sam-
tidig sine egne når det er de som 
lekker. Og den selektive rettsforføl-
gelsen av lekkasjer under henvis-
ning til «rikets sikkerhet» har aldri 
vært så ekstrem som nå.

Ingen fremtredende lovgivere i 
USA har brydd seg om å sette sø-
kelyset på denne motsetningen. Et 
unntak kom for nesten 20 år siden, 
da senator Daniel Patrick Moyni-
han avslørte at hemmeligholdskei-
seren ikke hadde klær:

I september 1998 skrev senior-
senatoren fra New York et brev til 
president Bill Clinton, og påpekte 
at «det å lekke informasjon til pres-
sen for å skape blest rundt et poli-
tisk spørsmål» var blitt «ren rutine 
i regjeringen». Moynihan la ironisk 
til: «En lik rettsforfølgelse av alle 
varslere ville vært en trussel mot 
en hel regjeringsadministrasjon.»

Når ledelsen i den amerikanske 
regjeringens utøvende organ ofte 
lekker som en sil, blir en rettferdig 
rettsbehandling for varslere umu-
lig. Det gjaldt den gang da, og det 
gjelder fortsatt. Men Moynihans 
brev hadde også en annen motiva-
sjon: Han ville oppnå benådning av 
en tidligere etterretningsanalytiker 
i den amerkanske marinen, Samuel 
L. Morison, som var blitt idømt 
to års fengsel for å ha gitt et bri-
tisk ukeblad hemmeligstemplede 
bilder av et sovjetisk atomdrevet 
hangarskip. Moynihan skrev at 
«de selektive tiltaken mot Morison 
fremstår i beste fall som tilfeldige».

I over fem år har 
det amerikanske 
Justisdepartementet 
påstått at det er verre å 
gi gradert informasjon til 
pressen enn å spionere for 
en fremmed makt.

Stilltiende aksept. Clinton endte til 
slutt med å benåde Morison – på 
sin siste dag som president. New 
York Times-spaltisten Anthony 
Lewis kalte benådningen en 
«modig handling», og bemerket at 
Morison var «den eneste embets-
mannen som noen gang var dømt 
for å ha gitt gradert informasjon 
til pressen». Et tidligere forsøk på 
samme type straffeforfølgelse had-
de mislyktes i 1973, da en dommer 
kalte det «utilbørlig regjeringsopp-
førsel», og avviste alle anklager 
mot Daniel Ellsberg og Anthony 
Russo for å ha gitt Pentagon-papi-
rene til pressen.

Da Obamas presidentperiode 
startet, hadde Spionasjeloven av 
1917 blitt brukt bare tre ganger de 
siste 92 årene i saker som invol-
verte lekking av hemmeligstemplet 
informasjon til pressen. (I tillegg 
til i forbindelse med Pentagon-pa-
pirene og Morison-tiltalen, ble 
loven brukt i 2005 mot den Penta-
gon-ansatte Lawrence Franklin og 
et par tjenestemenn fra American 

Israel Public Affairs Committee.) 
Obama-administrasjonen har brukt 
1917-loven mot sju personer som 
har lekket til mediene, selv om 
ingen av disse sju hadde noe med 
spionasje å gjøre.

I over fem år har det amerikan-
ske justisdepartementet påstått 
at det er verre å gi gradert infor-
masjon til pressen enn å spionere 
for en fremmed makt. I januar 2011 
erklærte departementet kort at av-
sløringer fra varslere «kan betrak-
tes som mer skadelige enn vanlig 
spionasje, der en spion selger gra-
dert informasjon for penger».

Det amerikanske senatets etter-
retningskomité meldte mot slutten 
av 2014, i en rapport om tortur, at 
CIAs pressekontor hadde lekket 
gradert informasjon til utvalgte 
journalister for å sette etaten i et 
godt lys. Naturlig nok fulgte ikke 
CIA opp med å rettsforfølge sine 
egne ulovlige lekkasjer.

I tillegg har de to siste CIA-direk-
tørene som måtte fratre stillingene 
sine, David Petraeus og Leon 
Panetta, unngått tiltale til tross 
for at det finnes grundige bevis 
på at de har lekket gradert infor-
masjon. Panetta skal angivelig ha 
lekket topphemmelig informasjon 
om aksjonen som drepte Osama 
bin Laden, til Zero Dark Thir-
ty-filmskaperen Mark Boal. Likevel 
sto Panetta aldri i fare for å bli 
etterforsket. Den tunge eimen av 
selektiv rettsforfølgelse er umulig 
å ignorere, men den er også noe 
man er blitt vant til. Få personer i 
den amerikanske regjeringen våger 
å utfordre eller stille spørsmål 
ved denne åpenbare forskjellsbe-
handlingen. Stilltiende aksept for 
selektiv påtale gjør at man til slutt 
aksepterer at myndighetene be-
stemmer hvem som skal i fengsel, 
og hvem som ikke skal det. 

Modige. Selektiv påtale innebærer 
også en annen stor trussel mot 
demokratiet. Uautoriserte lek-
kasjer er vanligvis viktigere for 
innbyggerne og av større allmenn 
interesse enn lekkasjer som er 
godkjent av de høye herrer. Det 
hemmeligstemplede materialet 
som politikerne velger å lekke 
til pressen, viser seg ofte å være 
villedende – særlig fordi annen gra-
dert informasjon som kunne gitt 
et mer komplett bilde, ofte holdes 
unna offentligheten. Høytstående 
tjenestemenn er altfor ivrige etter 
å straffeforfølge og fengsle varslere 
som truer med å avsløre politikk 
som ikke tåler dagens lys.

Kanskje senator Moynihan 
hadde rett da han skrev at «en lik 
rettsforfølgelse av alle varslere 
ville vært en trussel mot en hel 
regjeringsadministrasjon». Men 
USA skal baseres på lov og rett. 
Regjeringens tendens til selektiv 
rettsforfølgelse av varslere setter 
selve grunnlaget for demokratiet 
på spill.

Edward Snowdens varsling om 
myndighetenes overgrep har også 
utgjort en stemme mange gjerne 
lytter til. Vi ønsker ikke at livene 
våre, samfunnet, landet vi lever 
i og kloden vi bor på sakte skal 
ødelegges av øredøvende still-
het – en stillhet som er tuftet på 
frykt og konformitet så vel som 
tvunget frem av en autoritær regje-
ringsmakt.

Jeg har møtt mange varslere 
opp gjennom årene. De har alle 
vært usedvanlig vanlige. Ingen av 
dem traktet etter heder, ære eller 
helgenstatus. Alle hadde lidd sine 
kvaler før de forsto at det ville 
koste for mye å unnlate å handle. 
Og alle hadde møtt motgang etter 
at de valgte å varsle. Enda en ting 
har de til felles: De gjorde verden 
litt bedre ved å være modige.

I år kan den norske regjeringen 
også gjøre verden litt bedre ved 
å opptre med mot. Det kan kan-
skje virke i overkant optimistisk 
å forvente et slikt mot fra norske 
myndigheter i tilfellet Edward 
Snowden. Men det er mulig.

Norman Solomon er en av grunnleggerne 
av RootsAction.org, og administrerende 

direktør ved  Institute for Public Accuracy 
som er  basert i Washington. Han er også  

koordinator av instituttets   
Exposefacts.org-program.

En flyktning  
fra urettferdighet

Norsk PEN tildeler 
Ossietzkyprisen 
2016 til varsleren 
Edward Snowden. 
Norsk PEN inviterer 
Edward Snowden 
til Oslo for å motta 
prisen i Universitetets 
aula i Oslo fredag 
18. november, og vil 
arbeide for at han 
er til stede under 
prisseremonien i egen 
person.

Ossietzkyprisen er Norsk PENs 
pris for fremragende innsats 
for ytringsfriheten.  Prisen deles 
ut årlig til en person eller insti-
tusjon som over noe tid, eller 
i forbindelse med en spesiell 
sak eller hendelse, har gjort 
en særlig innsats for ytringsfri-
heten. Prisvinner bør ha en tilk-
nytning til Norge, personlig eller 
i forbindelse med den aktuelle 
saken. Styret i Norsk PEN beslut-
ter hvem som skal tildeles Ossi-
etzkyprisen.

Begrunnelse: Edward Snowden 
har varslet om tvilsom og 
omfattende statlig og global 

overvåkning og spionasje, både 
overfor enkeltland og privatper-
soner. Snowdens avsløring av 
NSAs overvåkning av millioner 
av telefonsamtaler resulterte i 
at den amerikanske domstolen 
US Court of Appeals i fjor fant 
overvåkningen ulovlig fordi den 
ikke var godkjent av Kongressen. 
Likevel har ikke Snowden møtt 
noen forståelse hos amerikanske 
myndigheter. De opprettholder 
siktelsen for spionasje og tyveri 
av statlig eiendom og krever 
ham utlevert fra Russland, hvor 
han nå bor i eksil. I USA risikerer 
han livstidsdom.

Edward Snowdens avsløringer 
representerer en av de viktigste 
begivenhetene i internasjonal 
politikk i de senere årene og en 
alvorlig legitimitetskrise i uten-
riks- og sikkerhetspolitikken. 
Dessuten markerer avsløringene 
et brudd med tilliten til inter-
netts nøytralitet.

Årets Ossietzkyprisvinner har 
forsaket privatliv og karriere for 
å varsle om amerikanske myndig-
heters overvåkningsvirksomhet. 
Han mottok Bjørnsonprisen sep-
tember 2015 for sitt arbeid for 
personvernet, og for å rette et 
kritisk søkelys mot staters ulov-
lige overvåkning av sine og an-
dres innbyggere. I en tv-overført 
tale under tildelingen av denne 
prisen ga Snowden uttrykk for at 
han var klar over konsekvensene 
av det han gjorde. Han forventet 
ingen priser, snarere å bli kastet i 
fengsel. Likevel sa han at han vil-
le gjort det samme igjen. Dermed 

representerer han også et modig 
forsvar for varsleres ytringsfrihet, 
samtidig som den massive over-
våkningen truer ytringsfriheten 
for samfunnsborgere verden over.

Norsk PEN vil ved å gi prisen 
til Edvard Snowden understreke 
respekten for hans unike vars-
lerrolle. Tildelingen avdekker 
behov for internasjonal debatt 
om overvåkningens folkerettsli-
ge og nasjonale grenser. Prisen 
er også en anerkjennelse av 
varsleres personlige mot under 
avsløringer av statlige/offentlige 
og skjulte inngrep mot enkelt-
menneskers privatsfære. Med 
årets ossietzkypristildeling øn-
sker Norsk PEN å synliggjøre at 
overvåkning kun bør skje innen 
internasjonalt klarerte rammer 
og under forutsetning av at en-
keltmenneskers individuelle fri-
heter er beskyttet.

Politisk utfordrer. Menneskeret- 
tighetsorganisasjoner over 
hele verden har støttet 
Snowdens varslinger om ulovlig 
overvåkning. Det er desto mer 
oppsiktsvekkende at selv norske 
og europeiske politikere som er 
uttalte motstandere av elektroni-
sk masseovervåkning, nøler med 
eller nekter å kommentere saken 
eller gi sin støtte til Snowden. 
I en ikke-bindende resolusjon 
(vedtatt med knapt flertall) bek-
reftet EU-parlamentet i 2015 at 
de godtok Snowdens status som 
varsler og forsvarer av menne-
skerettighetene, og oppfordret 
medlemslandene til å gi ham asyl. 
Samtlige EU-land har imidlertid 
en utleveringsavtale med USA, og 
så langt har ingen av landene ful-
gt oppfordringen i resolusjonen.

Snowden bor for tiden i 
Moskva og har midlertidig opp-
holdstillatelse i Russland. Denne 
løper frem til august 2017. Det er 
på tide med et politisk initiativ 
som utfordrer truslene mot pris-
vinneren, og som munner ut i et 
tilbud om opphold og beskyttel-
se. En begynnelse på en slik pro-
sess er at den norske regjeringen 
garanterer ham fritt leide til å 
motta Ossietzkyprisen for 2016.

Ossietzky til Snowden. Norsk 
PENs Ossietzkypris er oppkalt 
etter og tilegnet Carl von Os-
sietzky. I år er det 80 år siden 
han ble tildelt Nobels fredspris. 
Ossietzky avslørte hvordan 
tyske myndigheter drev hem-
melig opprustning i strid med 
Versaillestraktaten. For sine 
avsløringer ble han dømt for 
landsforræderi og fengslet. I 
likhet med Carl von Ossietz-
ky har Edward Snowden med 
sine avsløringer bidratt til 
demokratisk åpenhet.

Under utdelingsseremonien 
av Nobels fredspris i 1936 sto 
stolen til Carl von Ossietzky tom 
fordi tyske myndigheter nek-
tet ham utreise. Norsk PEN ber 
den norske regjering om å sikre 
at Edward Snowden kan motta 
sin pris i Norge ved å garantere 
at han ikke blir utlevert til USA. 
Norsk PEN skal gjøre det vi kan 
for å sørge for at Snowden kom-
mer og fyller stolen på scenen i 
Oslo 18. november.

For ytterligere informasjon: 
William Nygaard, leder i Norsk 

PEN: 908 92 601. Hege Newth 
Nouri, generalsekretær  

i Norsk PEN: 930 02 262

Ossietzkyprisen

#SNOWDENTOOSLO
NORMAN SOLOMON

2000 – Marsha Coleman-Adebayo, 
analytiker ved EPA, anmeldte or-
ganisasjonen for rasisme og å 
kjønnsdiskriminering. Saken førte 
til No-FEAR-loven i 2002, som gjør 
myndigheter mer ansvarlig overfor 
ansatte.

 
2001 – William Binney og Kirk Wie-
be (hhv. teknisk direktør og senio-
ranalytiker ved NSA) ble sparket 
da de avslørte NSAs vanstyre og 
sløsing i det mislykkede datainn-
samlingsprogrammet «Trailbla-
zer».

2001 – Kathryn Bolkovac, mennes-
kerettighetsetterforsker i Bosnia, 
avslørte forbrytelser mot unge 
jenter som ble tvunget til  prosti-
tusjon og brukt som sexslaver av 
USA-militære og FN-relaterte in-
ternasjonale organisasjoner.

 
2001 – Sherron Watkins avdekket 
Enron-skandalen i 2001 ved å av-
sløre regnskapsuregelmessighe-
ter i selskapet, og advarte om at 
Enron «kan implodere i en bølge 
av regnskapsskandaler».

 
2002 – Jesselyn Radach, Depart-
ment of Justice Ethics Advisor, 
advarte om at FBI-agenter ulovlig 
forhørte «American Taliban» John 
Walker Lindh uten at hans advo-
kat var til stede.

2002 – Kari Breirem, direktør ved 
det prestisjetunge norske advoka-
tfirmaet BA-HR, nektet å signere 
en uriktig pengetransaksjon i den 
kjente Tønne-saken på 1,5 million-
er kroner. BA-HR ble bøtelagt med 
50 000 for utbetalingen, men ingen 
i ledelsen rettsforfulgt. Breirem 
ble sagt opp. 

 
2002 – Cynthia Cooper ved intern-
revisjonen WorldCom avslørte en 
svindel på 3,8 milliarder dollar 
på WorldCom – den største regn-
skapssvindelen i USAs historie 
inntil da.

 
2002 – Coleen Rowley, FBI-spesi-
alagent, avdekket etatens tragisk 
sene respons på rapporter om 
mistenkelig aktivitet før angrepe-
ne den 11. september 2001. Hun 
delte tittelen Årets Navn av Times 
Magazine for 2002 med Sherron 
Watkins og Cynthia Cooper.

 
2003 – Katharine Gun lekket en 
epost om ulovlige aktiviteter fra 
USA og Storbritannia i Irak. Lede-
re i NSA ba om britisk hjelp til å 
spionere på FN-diplomater. Gun 
ble arrestert for «forbrytelser», 
men saken ble henlagt i 2004.

 
2004 – David Graham, Food and 
Drug Administrations sikkerhets-
offiser, brøt med sin arbeidsgi-
ver og vitnet i senathøringer om 
at Mercks Vioxx-medisin drepte 
like mange amerikanere som Viet-
nam-krigen.

 
2004 – Joseph Darby, sersjant, of-
fentliggjorde bilder av mishand-
ling av fanger i Abu Ghraib, noe 
som førte til at 11 soldater ble 
straffet. I Norge lanserte Gunnar 
Garbo en kampanje som krevde 
at militærere ledere skulle holdes 
ansvarlige, ikke bare fotfolket.

 
2005 – Rick Piltz ved det ameri-
kanske Climate Change Science 
Program gikk av da Det hvite hus 
forsøkte å manipulere dem til å 
overdrive graden av vitenskapelig 
usikkerhet om de menneskeskap-
te årsakene til klimaendringene.

 
2005 – Thomas Drake ved NSA av-
slørte NSA-programmer som svek-
ker folks sikkerhet og vern. Drake 
tok forgjeves i bruk alle lovlige in-
terne kanaler. Han gikk til slutt til 
pressen i 2005, og ble den første 
etter Ellsberg som ble tiltalt etter 
USAs spionlov. Saken mot ham 
kollapset i juni 2011. Likevel var 
han tvunget til å drive en ødeleg-
gende juridisk kamp i fire år og få 
karrieren ødelagt.

 
2005 – Bradley Birkenfeld avslørte 
at sveitsiske UBS Bank oppfordret 
amerikanere til å unndra skatt i 
offshore bankkontoer. Det førte 
milliarder av skattepenger tilba-
ke til landet, og bidro til å stop-
pe UBS’ skattekriminalitet. Birk-
enfeld ble dømt til 40 måneder i 
fengsel.

 
2006 – James Hansen, klimafor-
sker, offentliggjorde at NASA-an-
satte og Bush-administrasjonens 
la press for å hindre ham i å snak-
ke om farene ved global oppvar-
ming.

 
2006 – Gary Aguirre, SEC-advokat, 
rapporterte SECs dårlige etter-
forskning av ledende hedgefond. 
Aguirre ble sagt opp etter at hans 
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JESSELYN RADACK, ADVOKAT FOR SNOWDEN OG FLERE 
ANDRE PROFILERTE VARSLERE:

Det er hevet over tvil at Hillary 
Clinton hadde jobb-epost på sin 
private hjemmeserver da hun 
var utenriksminister. Like klart er 
det at hennes mappe med 30 000 
epostmeldinger inneholdt sikker-
hetsgradert materiale fra hele fem 
amerikan ske etterretningsorgani-
sasjoner.

Det som gjør meg forskrekket, er at dette kunne foregå 
samtidig som historiens groveste angrep på amerikanske 
regjeringstjenestemenn på lavere nivå fant sted. Tjenes-
temennene anklages for å ha misbrukt gradert materiale. 
Obama har brukt den foreldede Spionasjeloven fra 1917 
til forfølgelse av ansatte mer enn alle andre presidenter 
har gjort sammenlagt. Blant annet NSA–varslerne Ed-
ward Snowden og Thomas Drake; CIA-varslerne John 
Kiriaku og Jeffrey Sterling; utenriksdepartementsvarsler-
ne Stephen Kim og Peter van Buren, og hærens Chelsea 
Manning. Disse varslersakene handler om langt mindre 
sensitivt materiale – noen ganger også ikke-hemme-
ligstemplet materiale – og likevel møtes de med langt 
strengere straffer enn personene i de eksklusive regje-
ringskretsene.

ERLING BORGEN, FILMSKAPER OG PROFESSOR I 
SAMFUNNSKRITISK DOKUMENTARISME:

Edward Snowden er 
en sann helt. Hans 
ufattelige mot til for-
svar for ytringsfrihet 
og menneskerettighe-
ter gjør ham til et for-
bilde. Norge og andre 
nasjoners feighet ved 
å nekte ham visum og 
oppholdstillatelse, er 
skammelig.

NOAM CHOMSKY, FORFATTER,  
FILOSOF OG AKTIVIST:

Edward Snowden fortje-
ner enorm respekt for det 
han har gjort. Med mot 
og integritet har han tatt 
ansvar for å etterleve et 
demokratisk grunnprin-
sipp: at alle innbyggere har 
krav på å få vite hva deres 
folkevalgte gjør mot dem 
i hemmelighet. Tanken på 
å skulle begrense hans be-
vegelsesfrihet – og at han 
overhodet skulle straffes 
for disse modige og aktver-
dige handlingene – er en 

skam. Man burde gjøre alt hva man kan for å sørge for at 
han kan være til stede i Oslo for å motta denne prisen, 
som han virkelig fortjener.

DANIEL ELLSBERG, PENTAGON PAPERS-VARSLER:

Edward Snowden er min helt! Han er den ultimate ameri-
kanske varsler. Lekkasjer er livgivende blod i et sam-
funns årer. Takket være Snowden har det amerikanske 
folk fått sjansen til åpent og demokratisk å diskutere hva 
USAs etterretningsorganisasjons masseovervåknings-

program går ut 
på. Ansvarsfull og 
grundig journalis-
tikk kan ikke utø-
ves uten modige 
handlinger som det 
Snowden gjorde. Vi 
trenger flere som 
ham.

Hemmelig-
hetskremmeriet i 
dette landet har 
blitt avslørt. Ingen 
har blitt straffet for 
å ha skjult farlig 
politikk, løgner 
eller regelrett 
kriminalitet bak 
uberettiget hem-
meligstempling 
– mens ærlige 
ansatte som infor-
merer nasjonen 
om hva regjeringen 
gjør i deres navn, 
behandles som 
spioner. Systemer 
som er ment å hol-
de myndighetene 
ansvarlige, har blitt 
et ensidig, hem-
melig rettsapparat 
som blindt god-
kjenner all etterret-
ning. Kongressens 
komité, som skal 
føre tilsyn med de 
hemmelige tjenes-
tene, har blitt etter-
retningstjenestens 

pr-avdeling. Edward Snowden hadde ingen andre mulig-
heter enn å gå til pressen med informasjonen. Snowdens 
avsløringer viser ekte mot. Og der andre organer sviktet, 
brukte pressen sin grunnlovsfestede pressefrihet og 
holdt myndighetene ansvarlig.

ERLING BORGEN. FOTO:  JON OLAV NESVOLD / NTB SCANPIX

 
 
18. november vil Edward Snowden motta Norsk 
PENs Ossietzky-pris. Han får den for særlig for-
tjenstfull innsats for ytringsfriheten.  Vi vil ikke at 
hans stol skal stå tom i Universitetets aula denne 
dagen, slik Ossietzkys stol sto tom i 1936, da Na-
zi-Tyskland nektet ham å reise. Vi trenger din hjelp!

Ytringsfrihetsorganisasjonen Norske PEN skal over-
rekke årets Carl von Ossietzky-prisen den 18. no-
vember til den amerikanske NSA-varsleren Edward 
Snowden. Vi oppfordrer Den norske regjering til å 
garantere Snowden trygg innreise til Norge for å 
motta prisen. Dette innebærer at Norge også må 
garantere at Snowden blir beskyttet under opphol-
det og at han ikke blir utlevert til De forente stater.

Snowdens stol må ikke stå tom 

i Oslo Universitets aula den 18. 

november, slik Ossietzkys var tom 

i 1936!

 

Signér oppropet du også! 

Gå til norskpen.no. Der kan du signere 
og lese mer om mobiliseringen.

Disse støtter denne mobiliseringen: 
Noam Chomsky, kjent lingvist, politisk  
kommentator og forfatter
Arundhati Roy, indisk forfatter, Booker Prize-vin-
ner 1997 og menneskerettsforkjemper
Daniel Ellsberg, USA-analytiker for regjeringen 
og RAND Corporation, ble varsler
Marit Arnstad, stortingsrepresentant og tidlige-
re partileder og statsråd i flere regjeringer 
Arne Ruth, svensk publisist og mangeårig avis-
redaktør
Ola Larsmo, leder for Svensk PEN,  vinner av 
Bjørnsonprisen 2008
Coleen Rowley, CIA-spesialagent, varsler og 
Time Magazine Årets Navn for 2002
Marsha Coleman-Adebayo, analytiker ved 
USAs miljødirektorat, varsler 
Marjorie Cohn,  professor ved Thomas Jeffer-
son School of Law og  tidligere president i Den 
amerikanske juristforeningen
William Binney, senior NSA-konsulent og  
varsler 
William Nygaard, norsk publisist og styreleder 
i Norsk PEN
John Kiriakou, CIA-analytiker og varsler
Moddi, norsk musiker og sanger
Mari Boine, musiker

Mobiliseringen lanseres i Oslo den 
16. juni på Litteraturhuset i Oslo.

Edward Snowden  
– vår tids Ossietzky 
#SnowdentoOslo

1936  CARL VON OSSIETZKY tildelt Nobels fredspris

2016  EDWARD SNOWDEN tildelt Ossietzkyprisen

       

Opprop til Den norske regjering

Redaksjonsgruppen i #SnowdentoOslo er Arne Ruth, Kai Sibbern, Norman Solomon, Rune Ottosen og 
John Y. Jones.

NSA har en lang 
tradisjon for å villede 
både Kongressen og 
publikum.

AV JESSELYN RADACK

USAs etterretningsorganisasjon 
National Security Agency (NSA) 
bør bruke kreftene sine på å re-
formere masseovervåkningsope-
rasjonene, som nå er totalt ute av 
kontroll. Dette gjelder også total-
lagringen av telefonsamtaler som 
både en dommer og den uavhen-
gige Privacy and Civil Liberties 
Board har erklært ulovlig. I ste-
det bruker NSA utallige timer på 
å finne ut hvordan offentligheten 
oppdaget lovbruddene, de driver 

svertekampanjer mot varslere 
som Edward Snowden som avslør-
te sannheten for offentligheten, 
og de legger – i klassisk NSA-ånd 
– skylden for varslingen på tjenes-
temenn lenger nede i systemet.

Å rette beskyldninger 
mot uskyldige 
medarbeidere lenger 
nede i systemet betraktes 
som korrekt modus 
operandi hos de høyeste 
herrene i NSA.

Selv kringkastingsselskapet NBC 
har beskrevet svertingen av 
Snowden som ugrei. NBC rappor-
terer likevel at Snowden «til en 
viss grad kan ha brukt lureri» for 
å få tilgang til informasjonen. I 
stedet for å straffe de høye tjenes-

temennene som lot både sløsing 
og ulovlig spionasje foregå, skry-
ter nå NSA til Kongressen av at de 
skal straffe en av Snowdens med-
arbeidere. Denne Snowden-kolle-
gaen vil som følge av dette få sik-
kerhetsklareringen sin opphevet. 
Mainstream-mediene sikler et-
ter å publisere og gjenta hvert 
eneste lille fragment av anti-Snow-
den-stoff. (Dette er jo mye enkle-
re enn å sette seg inn i hvordan 
etterretningsmiljøets ledere, en 
hemmelig domstol samt flere 
presidenter har sluppet løs et 
overvåkningsapparat som kren-
ker personvernet til hundrevis av 
millioner uskyldige amerikanere.)

Den opprinnelige NBC-artikkelen 
om Snowden hadde ikke med noen 
uttalelse fra Snowdens juridiske 
representant – men Michael Isikoff 
i NBC skal likevel ha ros for senere 

å ha oppdatert artikkelen sin med 
en uttalelse fra undertegnede: 
«Edward Snowden gjentar avvis-
ningen han kom med den 23. janu-
ar. Det er dokumentert at NSA har 
forsøkt å legge skylden for sine 
egne feil på uskyldige ansatte, at 
de har fabrikert bevis mot dem, 
og at de har villedet Kongressen.» 
NSA har en lang tradisjon for å 
villede både Kongressen og publi-
kum. Å rette beskyldninger mot 
uskyldige medarbeidere lenger 
nede i systemet betraktes som 
korrekt modus operandi hos de 
høyeste herrene i NSA. Da New 
York Times publiserte en pulitzer-
prisvinnende sak om uberettiget 
telefonavlytting, la NSA-ledelsen 
skylden på varslere i organisa-
sjonen som ikke hadde noen ting 
med New York Times-artikkelen 
å gjøre. Likevel fikk de trukket til-
bake sikkerhetsklareringene sine 

og ble svartelistet fra fremtidige 
oppdrag.

Det bør ringe en bjelle når NSA har 
tid til å skrive notater til Kongres-
sen om å «finne de ansvarlige» for 
at offentligheten fikk kjennskap til 
NSAs ulovlige virksomhet – men 
ikke kan gi et enkelt svar på spørs-
målet om hvorvidt NSA samler inn 
data om flere millioner amerikane-
re. Vi bør også våkne opp av NSAs 
forsvar av egne svertekampanjer, 
som ikke er noe annet enn avled-
ningsmanøvere.

Radack er advokat for Edward Snowden 
og flere andre varslere i organisasjonen 

WISPeR – Whistleblower and Source 
Protection Programme, som er  tilknyt-
tet Institute for Accuracy in Reporting.

Overvåkningsapparatet er ute av kontroll

JESELYN RADACK

THOMAS DRAKE, JESSELYN RADDACK OG DANIEL ELLSBERG I OSLO.

Fire om Snowden

#SnowdentoOslo
Lanseringen av kampanjen er støttet 
av Norges Fredsråd og Fritt ord.

forsøk på å stevne John Mack 
mislyktes. Mack ble senere ad-
ministrerende direktør i Morgan 
Stanley.

 
2006 – Aubrey Blumsohn ved Shef-
field University rapporterte om 
at data ble fortiet og manipulert 
i forbindelse med Procter & Gam-
bles osteoporosemedisin Actonel.

2006 – Julian Assange, Sara Harrison 
og Kristinn Hrafsson, de ledende 
personene bak varslingskanalen 
WikiLeaks, var avgjørende for 
Chelsea Mannings og Edward 
Snowdens varslingsinnsats. 

 
2007 – John Kiriakou ledet CIAs 
antiterroroperasjoner i Pakistan, 
nektet å bli opplært i waterboar-
ding og avslørte CIAs torturpro-
gram som en etablert praksis ved 
CIA snarere enn tilfeldige agen-
tovergrep.

2008 – Hervé Falciani i den sveit-
siske storbanken HSBC ga fransk 
politi 60 000 datafiler som avslør-
te titusenvis av skattesvikere fra 
nesten alle land i verden. Falciani 
er etterlyst i Sveits, men er gitt 
amnesti i Frankrike. En senatshø-
ring i USA fastslo at HSBC hjalp 
terrorregimer, narkotikabaroner 
og kriminelle, og ila banken en 
bot på 1,9 milliarder dollar. In-
gen i HSBC-ledelsen er straffet. 
Sveitsiske myndigheter droppet 
anklagene mot banken. Falciani 
ble dømt in absentia i 2015 til fem 
års fengsel for industrispionasje.

 
2009 – John Kopchinski, tidligere 
Pfizer-salgsrepresentant, varslet 
om og utløste en massiv statlig 
gransking av legemiddelgiganten 
Pfizers ulovlige markedsføring.

 
2010 – Samy Kamkar, data-hac-
ker, avslørte ulovlig global mobil-
overvåkning av alle brukere, uav-
hengig av GPS eller andre valgte 
innstillinger på telefonen, enten 
det var Apple iPhone, Google An-
droid eller Microsoft Windows.

 
2010 – Wilma Subra beviste alvor-
lig helserisiko for opprydnings-
arbeidere etter Gulfkyst-foru-
rensingene etter BPs Deepwater 
Horizon-ulykken i april 2010.

 
2010 – Chelsea Manning, ameri-
kansk etterretningsanalytiker, 
ble arrestert for å ha overført 
91  731 hemmelige amerikanske 
militære rapporter om krigen i 
Afghanistan og 251 287 State De-
partment-kabler til WikiLeaks. 
Hun avslørte blant annet en luf-
tangrepsvideo der ni sivile og to 
Reuters-journalister i Bagdad blir 
drept. Hun ble dømt til maksimal 
sikkerhetssoning i 35 år.

 
2012 – John Parsons, generalin-
spektør for Global Fund, avdek-
ket at opptil to tredjedeler av 
globale fonds tilskudd kan ha 
gått tapt til korrupsjon. Styret 
avsluttet Parsons ansettelse i no-
vember 2012.

 
2012 – Eric Ben-Artzi avslørte 
brudd på verdipapirloven hos 
Deutsche Bank og anmeldte al-
vorlige feil ved rapporteringen 
om verdien av kredittderivater.

2013 – John Crane ved Penta-
gons Inspector Generals kon-
tor med ansvar for å sikre vars-
lere mot overgrep, avslørte 
lovbrudd mot varslere – spe-
sielt at Thomas Drakes hem-
melige vitneutsagn ble ulovlig 
brukt mot ham. Crane ble sagt 
opp med umiddelbar virkning. 

 
Mer informasjon:

GAP (Government Accountabi-
lity-prosjektet) www.whistleblower.
org, timeline-us-whistleblowers

Democracy Now www.democracy-
now.org/2016/5/23/exclusive_sour-
ce_reveals_how_pentagon_ruined

Mark Hertsgaard, Bravehearts: Whist-
leblowing in the age of Snowden, 
2016.

G. Glen Greenwald, No Place to 
Hide: Edward Snowden, the NSA 
and the Surveillance State, 2014

The New Yorker, 30. Mai 2016. 
«The Bank Robber» s. 37–47.

www.intercept.org 

www.whisper.org

www.rootsaction.org

www.democracynow.org


