
Nav strammer inn reglene for 
å utbetale ytelser til arbeids-
innvandrere fra EØS-land. 
Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer 
fra Caritas er bekymret for at 
de mest sårbare vil rammes.
 SIDE 8 OG 9

Strammer grepet

Moralisering mot Putins 
Russland er en vestlig 
tradisjon. Skremmebildet er 
både feil og farlig og fører til 
at vi mister kontroll over eget 
forsvar, skriver Øystein Rian.
 MED ANDRE ORD, SIDE 12 OG 13

Skremmebilde

Onsdag 20. juni 2018. Nummer 138. Uke 25. Årgang 50. Løssalg: 35 kroner A-avis

KUNST: Homogent kaleidoskop. KULTUR, SIDE 28 OG 29

Norge bør ta et større ansvar for 
å beskytte helsetjenester i konflikt 
og krise. SIDE 20 OG 21  Bernt G. Apeland

Dersom målet er å redde jordkloden, 
holder det ikke kun å gjennomføre de 
b illigste klimatiltakene. SIDE 3  Ebba Boye

Venstresidas
 dagsavis

RØYKER MEIR: Ei fersk undersøking frå Oslo viser ein 
markant auke av skuleelevar som har prøvd cannabis. 
  SIDE 6 OG 7

25.000 elevar frå 84 Oslo-skular i undersøking:

KULTUR, SIDE 24 OG 25

Vil bort 
fra stats-
støtten

 SIDE 16 TIL 18

Tyrkia 
går til 
urnene

FERIE: Marius Sevestre og Sebastian Hummelen gjekk nyleg ut av vidaregåande skule i Oslo. Dei er ikkje 
overraska over at ungdom på Oslo vest røyker mest, sjølv om dei er blant fleirtalet som ikkje har prøvd.
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En tyrkisk politiker må være 
modig for å sette opp kjempe-
bilder av seg selv i det offent-
lige rom. I snart hundre år har 
landets første president, Mus-
tafa Kemal Atatürk, som 
grunnla republikken, hatt rol-
len som Tyrkias landsfader. 

Å konkurrere med Atatürk 
har alltid vært vanskelig. Men 
foran parlaments- og presi-
dentvalgene 24. juni er landet 
i dag tapetsert med bilder av 
president Recep Tayyip Erdo-
gan. På husfasader ser vi gi-
gantiske avbildninger av pre-
sidenten, som holder et vakt-
somt øye med alle de små 
menneskene som passerer. 

Framskyndet valg
Tyrkia skulle egentlig ha gått 
til valg først i november 2019, 
men i april framskyndet Erdo-
gan valget. Først og fremst på 
grunn av landets svake øko-
nomiske situasjon, sier analy-
tikere. 

Ifølge kritikerne vil Erdo-
gan raskt få vedtatt reforme-
ne som han fi kk støtte for i en 
folkeavstemning i fjor, som 
skal innføre et presidentsys-
tem i Tyrkia. Statsminister-
embetet skal oppløses, slik at 
presidenten får utvidet sin 
makt. Den stadig mer autori-
tære Erdogan har allerede 
styrt landet siden 2014, i strid 
med dagens grunnlov. Det vil 
han nå kunne gjøre helt lov-
lig, som en ny landsfader, sier 
kritikere. 

I bydelen Üsküdar på den 
asiatiske sida av Istanbul be-
søker Klassekampen et valg-
kampmøte med den politike-
ren som i dag kan gjøre mest 
for å stanse Erdogans planer. 
Den ti yngre Muharrem Ince 
kommer fra landets største 
opposisjonsparti, det sosialde-
mokratiske CHP, som har sine 
røtter fra Atatürks regjerings-
tid. Også Ince er kandidat i 
presidentvalget, og han har 

blitt et symbol 
for håp i et bredt 
spektrum av opposisjonelle. 

– Vi vil ha friheten vår til-
bake. Erdogan styrer landet 
uten å tenke på alle som bor 
her. Den tyrkiske kulturen er 
veldig rik, men nå vil regje-
ringen bestemme både klær 
og oppførsel. De vil ta arabis-
ke elementer inn i kulturen 
vår. Det kan vi ikke aksepte-
re, sier den 59 år gamle lære-
ren Moalla, som står i folke-
havet. 

«Hvite og svarte tyrkere»
Moalla er en klassisk CHP-til-
henger. Moderne, sekulær, 
velutdannet og orientert mot 
vest. En såkalt «hvit tyrker», 
som er motsetningen til de 
mer konservative og religiøse 
«svarte tyrkerne». 

I årene etter at det mildt is-
lamistiske AKP fi kk regje-
ringsmakten i 2002, hadde Er-
dogan en liberal retorikk, til 
glede for både EU og nye vel-

gere. Men sekulære tyrkere 
som Moalla har lenge ankla-
get Erdogan for å ville islami-
sere Tyrkia. Han har sørget 
for at det har blitt bygget fl ere 
kontroversielle moskeer i 
Istanbul, og det har gitt kriti-
kerne vann på mølla. 

Sekulære tyrkere som Mo-
alla er også kritiske til Erdo-
gans forslag om å gi statsbor-
gerskap til over to millioner 
syriske fl yktninger som be-
fi nner seg i landet. Det betrak-
tes som et grep for å skaffe 
AKP fl ere lojale, sunnimus-

Kan samle opposisjonen
Opposisjonskandidaten Muharrem Ince sprer håp om nytt samarbeid i tyrkisk politikk: 

FAKTA

Valg i Tyrkia 24. juni:
� President- og parlamentsvalg 
på 600 representanter.
� Valget er framskyndet fra 
november 2019.
� Disse stiller til parlamentet:
� Folkealliansen: Rettferdighet- 
og utviklingspartiet (AKP) og 
Nasjonalbevegelsepartiet 
(MHP) med støtte fra Det store 
enhetspartiet (BBP).
� Nasjonalalliansen: Republi-
kansk folkeparti (CHP), Det 
gode partiet (Iyi Parti), 
Lykkepartiet (Saadet Partisi).
� Den tyrkisk-kurdiske 
venstrefronten Folkenes 
demokratiske parti (HDP).
� Presidentkandidater er: 
Recep Tayyip Erdogan (AKP), 
Muharrem Ince (CHP), 
Selahattin Demitras (HDP), 
Meral Aksener (IYI).
    

BLI MED PÅ KLASSEKAMPENS

FOTO
KONKURRANSE
«Sommeren med Klassekampen» 

Konkurranseregler
• Bilder kan sendes inn mellom 15. juni og 8. august

• Papiravisa eller digitalutgaven må være en del av motivet.

• Du kan sende inn maks fem bilder totalt.

• Det må være innsenderen som har tatt bildet.

• Bildebredden bør være minimum 1000 pixler.

• Klassekampen vil kunne bruke bildet ditt i kampanjer.

Hovedpremie: Gavekort
Vinneren av hele konkurransen mottar et 

gavekort på kr. 5000,- som kan benyttes til 

å kjøpe ulike bildeprodukter hos Japan 

Photo. Vinnerbildet publiseres i avisa  

lørdag 11. august. 

Ukespremie: Plantespade
Hver lørdag trykker vi ukesvinneren i avisa. 

Vinneren mottar Klassekampens plante- 

spade, den klassiske modellen fra Fiskars 

utstyrt med Klassekampens logo. Spaden  

er av lekkert metall med treskaft.

Bli med i konkurransen via Instagram ved å tagge bildet 

med #Klassekampensommer. Du kan også sende bildet 

via e-post til fotokonkurranse@klassekampen.no
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TØFF VALGKAMP: Mange regjerings-
kritikere setter nå sin lit til president-
kandidaten Muharrem Ince i søndagens 
valg. HDPs kandidat Selahattin Demir-
tas må drive valgkamp fra fengsel.

TYRKIA

Av Joakim Medin (tekst) og 
Uygar Önder Simsek (foto), 
Istanbul
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Kan samle opposisjonen

limske velgere. Moalla mener 
alle syrene som i dag er uten-
for fare, skal sendes tilbake til 
Syria. 

– Jeg har ingenting imot å 
hjelpe folk som er på flukt. 

Men det finnes en grense for 
hva vi har råd til. Hvis araber-
ne ikke ligger i krig, er det in-
gen grunn til at de skal bli væ-
rende. 

Innvandringsfiendtlighe-

ten og religionsmotstanden er 
to faktorer som står bak kri-
tikken av AKP, i et dypt polari-
sert Tyrkia som aldri har vært 
preget av toleranse. Ince har 
likevel ikke brukt et slikt 
språk selv. 

Fra taket på en buss holder 
Ince sin nittiandre valgkamp-
tale til tusenvis av sympatisø-
rer som har kommet til Üskü-
dar. Han lover samarbeid og 
enighet mellom alle tyrkere, 

ikke splittelse og borgerkrig 
som under Erdogan. 

Fortsatt unntakstilstand
Helt siden det dramatiske 
kuppforsøket mot presiden-
ten i 2016 har det vært unn-
takstilstand i landet. 

Ince lover å gjøre slutt på 
det. Han gir ikke mange an-
dre konkrete løfter, men snak-
ker om håp og spøker om pre-
sidenten. 

Det er akkurat det folk vil 
høre: latter og håp. 

– Forrige gang jeg følte så 
mye håp, var under Gezi-pro-
testene mot regjeringen for 
fem år siden. Det her er første 
gang jeg faktisk tror at oppo-
sisjonen kan stoppe Erdogan, 
sier Yigit, en 30 år gammel 
programmerer som skal stem-
me på pro-kurdiske HDP i 
parlamentsvalget, men på 
Ince som president. 

VIL HA ENDRING: Ivrige tilhengere av den største opposisjonskandidaten til presidentvervet, Muharrem Ince, fra partiet CHP. Ince lover samarbeid og ikke splittelse og 
borgerkrig dersom han blir valgt. 

Opposisjonskandidaten Muharrem Ince sprer håp om nytt samarbeid i tyrkisk politikk: 

«Jeg har ingenting imot å hjelpe folk 
som er på flukt. Men det finnes en 
grense for hva vi har råd til»

MOALLA , LÆRER
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De opposisjonelle har ingen 
illusjoner om at valget er fritt 
og rettferdig under unntaks-
tilstanden. Siden kuppforsø-
ket i 2016 har regjeringen ren-
set ut opposisjonelle elemen-
ter fra hele den offentlige sek-
toren. Hundrevis av utdan-
ningsinstitusjoner og uavhen-
gige organisasjoner er stengt, 
hundrevis av opposisjonspoli-
tikere og journalister er arres-
tert. Det er få frie medier 
igjen. 

Men det er ikke utelukket 
at Erdogan taper, for kampen 
om presidentposten vil trolig 
stå mellom Erdogan og Ince i 
andre valgrunde i juli. De fles-
te opposisjonelle vil da støtte 
Ince. Flere opposisjonspartier 
snakker nå åpent om samar-
beid hvis det skulle vise seg at 
en koalisjonsregjering kan ta 
over makten fra AKP. Det er 
noe også pro-kurdiske HDP, 
det nest største opposisjons-
partiet, snakker om. 

Økonomiprofessor Erol Ka-
tircioglu er parlamentskandi-
dat for HDP i et av valgdis-
triktene i Istanbul. Vi møtes 
på en kafé ved Taksimtorget i 
byens hjerte, og Katircioglu 
lister opp en rekke problemer 
med CHP. Men han legger 
vekt på at Ince har snakket 
om både retten til å bruke sitt 
morsmål offentlig og om å de-
sentralisere Tyrkia. 

– Det er to kjernespørsmål 
for den kurdiske bevegelsen, 
så hvis Ince får en majoritet 
også i parlamentet, ser vi at vi 
kan samarbeide med ham. Vi 
kan diskutere våre spørsmål 
med ham. 

Fengslet presidentkandidat
HDP har den velkjente kur-

diske menneskerettsadvoka-
ten Selahattin Demirtasş som 
presidentkandidat. Han har 
vært fengslet siden november 
2016, etter anklager om terror-
forbrytelse. Han risikerer å få 
en fengselsstraff på 140 år. 

Demirtasş fører valgkamp 
nesten utelukkende på sosia-
le medier. HDP har vært ut-
satt for tusenvis av arresta-
sjoner, tiltale, overfall og dø-
delige bombeangrep helt si-
den sommeren 2015, da en 

våpenhvile mellom staten og 
den kurdiske PKK-geriljaen 
kollapset. Slike innslag har i 
dag gjort det umulig for HDP 
å drive en normal valgkam-
panje. 

Men HDP driver et dyna-
misk grasrotarbeid, og resul-
tatet vil avgjøre hvor sterk Er-
dogan blir. I det kurderdomi-
nerte sørøstli-
ge Tyrkia er 
det i prinsip-
pet bare HDP 
og AKP som 
har betydelig 
støtte. De ven-
streorienterte 
kurderne 
stemmer på 
HDP, mens de 
mer konserva-
tive stemmer på AKP. I Tyrkia 
er sperregrensa 10 prosent, 
den høyeste noe sted i verden. 
Hvis HDP havner under den, 
vil stemmene tilfalle AKP.

– Kurdiske velgere har 
imidlertid blitt påvirket av Er-
dogans språk og politikk når 
det gjelder kurdere, for ek-
sempel da han invaderte kur-
diske Afrin i Syria, sier Erol 
Katircioglu og mener at dette 
kan føre til større støtte til 
HDP. 

Angrep mot partikontor
Men det vil bare skje hvis 
HDP får drive valgkamp. Midt 
under samtalen vår blir Katir-
cioglu oppringt, et anrop som 
får ham å bli stille lenge. Det 
er en partifelle som ringer fra 
en politistasjon. HDPs nye 
partikontor, som åpnet i byde-
len Atasehir for bare ti dager 
siden, har blitt utsatt for an-
grep i løpet av natten. 

– Antakelig er det fascister 

som står bak, sier han etter 
samtalen.

For noen dager siden ble 
det spredt en video på sosiale 
medier. Den viser Erdogan 
som snakker til en lukket 
gruppe av tilhengere. Han 
oppfordrer dem til å hindre at 
HDP kommer inn i parlamen-
tet. Han påpeker at han ikke 

kan si slike 
ting ute i gate-
ne. HDPs par-
tikontor har 
blitt utsatt for 
hundrevis av 
små og større 
angrep siden 
2015.

– Erdogan 
har gått fra 
vettet. I et 

normalt land hadde han blitt 
dømt for det han sa i den vi-
deoen. Men dette viser også at 
han er desperat. Det ser ut til 
å gå mot slutten for ham, sier 
Katircioglu. 

At valgkampen i Tyrkia er 
bisarr, gikk også fram på søn-
dag, da HDP-kandidat 
Demirtasş slapp til i en direk-
tesending i den tyrkiske stats-
kanalen TRT. Demirtasş had-
de på seg dress og slips og 
oppfordret sine tilhengere til 
å fortsette kampen for demo-
kratiet. Den eneste grunnen 
til at han ikke kunne være 
med dem ute på gatene, var at 
AKP er redde for ham, for-
klarte han. 

Journalister påpekte øye-
blikkelig at det må være før-
ste gang en presidentkandi-
dat i et land som kaller seg 
demokratisk, har holdt en tale 
til folket på statlig tv, inne fra 
et fengsel.

utenriks@klassekampen.no

STØTTER FENGSLET LEDER: HDPs presidentkandidat Selahattin Demirtas sitter i fengsel, men valgkampen hans pågår like fullt.

KANDIDAT: Erol Katircioglu stiller til parlamentet for kurdisk
vennlige HDP. Han mener HDP kan samarbeide med Inces parti. 

«Hvis Ince får ma
joritet i parlamen
tet, kan vi sam
arbeide med ham» 

EROL KATIRCIOGLU,  
KANDIDAT FOR HDP


