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Dersom personer i maktposisjon
ikke kan bli holdt ansvarlig, hvem
kan da bli det? SIDE 2 OG 3 Sandra Lillebø

I en god far-sønn-relasjon gjør man ting
sammen. Det kan være fugletitting eller
botanisering. SIDE 40 OG 41 Esben Esther Pirelli Benestad

Fri flyt av arbeidskraft, det fungerer
sikkert fint hvis man er
journalist eller lege.

DOKUMENT

ALEKSANDRA BEREZINA

Flertall for hasj
Til helga kan både Sosialistisk
Ungdom, med Aila Kamaly i
spissen, og Unge Høyre gå
inn for statlig salg av
cannabis. Dermed blir det
flertall for lovlig salg blant
landets ungdomspartier.
SIDE 8 OG 9

Åtvarar Ap
– Ikkje la dykk nytte av Frp og
Høgre, seier Marit Arnstad
(Sp) til Ap i Troms. Ap kan bli
tunga på vektskåla i nemnda
som skal planlegge samanslåinga av Troms og Finnmark.
POLITIKK, SIDE 6 OG 7

To år siden brexit:

VEIEN
HJEM
OPPBRUDD: Aleksandra
Berezina (28) har gitt opp
drømmen om Vest-Europa.
DOKUMENT, SIDE 14 TIL 23

Elsket
og hatet
i Tyrkia

VALG: I morgen avholdes
det valg i Tyrkia. Til
tross for at han får sterk
kritikk fra resten av
verden, stiller nesten
halvparten av tyrkerne
seg bak president Recep
Tayyip Erdogan.
SIDE 26 TIL 28

TUR-RETUR:
Aleksandra
Berezina og
sønnen Dovydas
har reist hjem
til Litauen.

Den nye
kultureliten

PÅ TOPP: På den katolske privatskolen St.
Sunniva i Oslo går hver
fjerde elev på kulturskolen. I flere Oslo-skoler
er andelen null, mens
skolene i vest og i sentrum topper statistikken.
KULTUR, SIDE 48 OG 49
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I morgen avgjør tyrkerne om president Erdoga

Erdogan splitt
STØTTE: Nesten halvparten av innbyggerne i Tyrkia støtter fremdeles presidenten og hans politikk, selv om kritikken fra resten av verden hagler. Hva er
det med Recep Tayyip Erdogan?
FAKTA

Valg i Tyrkia 24. juni:

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

TYRKIA
Det lille torget i Kasimpasa,
en bydel i Vest-Istanbul, er et
tradisjonelt tilholdssted for
arbeiderklassen, og det pleier
å være et ganske rolig sted.
Man kunne kalle det søvnig.
Det ligger noen butikker
der, en restaurant som serverer lahmacun (tyrkisk pizza),
og noen kafeer med uteserveringer. Men i dag er torget
blitt til noe som minner om en
scene fra George Orwells roman «1984». President Recep
Tayyip Erdogan er avbildet på
en enorm, rød fane som dekker hele fasaden på torgets
største bygning. Ansiktet fyller hele torget. Det er umulig
å ikke se det ydmyke smilet
og øyne som ser mot framtida.

«En folkets mann»
Presidenten fyller også opp
hele lydbildet på torget. Erdogans parti, det moderate islamistiske partiet AKP, har torgmøte, ettersom det er valg
søndag 24. juni. Fra store
høyttalere spilles igjen og
igjen partiets valgkamplåt, en
sentralasiatisk folkesang som
har fått ny tekst slik at sangen
hyller Erdogan:
Han er de undertryktes
stemme, han er den frie stemmen i den tause verden! Han
får makten fra folket, Recep
Tayyip Erdogan! Han er en
folkets mann, han er et håpets
lys for millioner! Recep Tayyip Erdogan!
Den øredøvende musikken
danner ekko mellom bygningene. Jeg må rope for å kunne snakke med de andre ved
samme bord, men de ser ikke
ut til å la seg affisere. De har
kanskje vent seg til det. Eller
så tør de ikke be regjeringspartiet om å senke volumet.
I det forrige parlamentsvalget og i den forrige folkeavstemningen har Erdogan fått
støtte av halvparten av innbyggerne i Tyrkia. For en

■ Recep Tayyip Erdogan og
hans parti AKP har hatt makten
i Tyrkia i 16 år.
■ I etterkant av et mislykket
kuppforsøk i 2016 erklærte
Erdogan tre måneders
unntakstilstand. Den ble siden
forlenget og gjelder fortsatt.
Rundt 160.000 mennesker har
blitt arrestert.
■ I april 2017 holdt Tyrkia
folkeavstemning om flere
grunnlovsendringer. Et knapt
flertall, 51,4 prosent, sa ja til at
presidenten skulle få mer makt
på bekostning av nasjonalforsamlingen.
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utenforstående
kan det virke merkelig, siden han stadig blir kritisert for maktmisbruk og undertrykkelse. Det
skyldes flere faktorer.
På den siste kvelden før
valget skal Erdogan holde en
tale på dette lille torget i Kasimpasa. Det er ikke tilfeldig.
Det var nettopp her Erdogan
vokste opp. Han kjenner fattigdommen, mangelen på utdanning, de konservative og
religiøse holdningene i arbeiderhjemmene i Kasimpasa.
Det var her Erdogan fikk
mange av sine grunnleggende
verdier.

Erdogans klassereise
Selv om Erdogan nå lever under helt andre forhold, har
han fortsatt å dyrke bildet av
seg selv som en folkets mann.
Han skiller seg fra den sekulære og vestligorienterte
eliten som lenge styrte Tyrkia,
de såkalte «hvite tyrkerne».
Erdogan kommer fra de «svarte tyrkerne», den religiøse,
konservative og
ofte lavt utdannede delen av befolkningen. De
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n kan stramme det politiske grepet om landet:
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ter Tyrkia i to

PÅ HJEMMEBANE: I dag avslutter president Erdogan sin valgkampanje på et torgmøte i Kasimpasa, arbeiderklassebydelen i Istanbul der han vokste opp.
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RELIGION: Erdogans politikk har ført til at forbudet mot å gå med slør på universiteter og arbeidsplasser har blitt fjernet. Dette gir ham fortsatt stor støtte blant religiøse og
konservative kvinner.

➦

støtter ham fortsatt.
– Jeg har
stemt på ham lenge, og jeg tror han vil vinne
klart. Jeg synes han gjør en
god jobb. Dessuten er han vellykket på et personlig plan,
sier Rukiye, en kvinne i trettiårene som sitter med sin venninne Gül ved vannkanten
ved Det gylne horn.
De har vokst opp i fattige
arbeiderhjem. Lojale velgere
fra enkle kår liker Erdogans
klassereise. Særlig siden det
ser ut til at han ikke har glemt
sine røtter i Kasimpasa.
– Han er en god leder. Det
er ikke så viktig at han representerer AKP, sier Gül.
Helt siden han ble borgermester i Istanbul i 1994, har
Erdogan framstilt seg som en
sterk leder. Som statsminister, og fra 2014 som president,
har han tatt styring, selv om
grunnloven sier at presidentrollen skal være et seremonielt oppdrag.
Erdogan mener Tyrkia bør
få et presidentsystem, noe
han mener vil forenkle politikken og gjøre det politiske
systemet smidigere.

Islams viktige rolle
En annen sak, som har vært
viktig særlig for konservative
kvinner, er det muslimske sjalet. Både Rukiye og Gül bærer
heldekkende svarte kapper
og kjoler, med unntak av fargeglade sjal som dekker håret. Før Erdogan ble statsminister i 2003, fikk ikke kvinner med sjal studere ved universitetene og var utestengt
fra mange arbeidsplasser. Erdogan fjernet reglene.

DELT BEFOLKNING: Mens halvparten av befolkningen avskyr Erdogan, ser den andre halvparten han
som et forbilde, en beskytter og befrier.
– Han ga oss frihet. Kvinner med sjal vil ha like rettigheter og muligheter som
andre. Mange kvinner har
fått høyere utdanning etter
at AKP kom til makten, sier
Rukiye.
Spørsmålet om sjalet henger sammen med den store
debatten om islams rolle i det
tyrkiske samfunnet. Helt siden de store Gezi-protestene
mot regjeringen i 2013 har
Taksimtorget i Istanbuls hjerte vært en viktig arena for
konflikten mellom Erdogan
og opposisjonen. Det siste
året har store deler av befolkningen blitt trukket inn i konflikten, også mange som ikke

har betraktet seg selv som politiske.
Ved østsida av Taksimtorget har det i flere tiår stått et
kultursenter oppkalt etter republikkens grunnlegger, den
sekulært orienterte Mustafa
Kemal Atatürk. Nå er det revet. I dag bygges det en stor
moské på den andre sida av
torget. Det er et mer kontroversielt prosjekt, startet av Erdogan i 2017 for å utfordre områdets sekulære preg.
Kritikerne mener det viser
at Erdogan og AKP vil skape
et mer religiøst og konservativt samfunn. I det dypt polariserte landet er religionsmotstand en av de viktigste fakto-

rene bak motstanden mot regjeringen. Men for kvinner
som Rukiye og Gül, og andre
religiøse innbyggere som på
ingen måte er fundamentalister, er Erdogans omfavnelse
av islam en av de viktigste
grunnene til å støtte ham. For
disse velgerne er det utmerket at det bygges enda en moské i Istanbuls hjerte.

Propaganda-maskin
I tillegg er propagandaen fra
regjeringen massiv, og ikke
bare det lille torget i Erdogans
barndomsstrøk.
I en gate i Kasimpasa kjøper jeg en pose agurker av
Talip. «Erdogan is number

one», sier 61-åringen på engelsk når vi spør hva han tror
om valgresultatet. Erdogan vil
få mer enn 50 prosent av stemmene. Han jobber utrettelig
for å gjøre Tyrkia til et ledende land i verden.
– Atatürk-flyplassen er den
beste i hele verden. Økonomien er den tredje beste i
verden. Presidenten skal
bygge Canal Istanbul Erdogan, det blir den beste kanalen i hele verden, sier Talip.
Etter flere år med diskusjoner lanserte regjeringen i begynnelsen av 2018 planene for
Canal Istanbul. Skip skal nå
kunne passere gjennom en
kanal vest for Istanbul, utenom Bosporosstredet. Prosjektet ble lansert like før valget.
Det har fått mye oppmerksomhet i de lojale mediene.
Det er den samme historien
man får høre i statseide medier og media som eies av forretningsfolk med tette bånd til
regjeringen: Tyrkia er en
enorm suksess, alt blir bedre.
Det tyrkiske medielandskapet er i dag nesten helt kontrollert av regjeringen. Uavhengige medier har blitt overtatt med tvang. De som tror på
det som rapporteres, vet hvem
de skal støtte for å styrke fedrelandet. Og de vet hvem
som har skylda for den dype
økonomiske krisa i landet:
den utenlandske fienden.
– Økonomien vår vokser og
blir sterkere. Men europeiske
land, USA og Australia, Bulgaria og Australia, de er mot
oss. De vil vel ikke at vi skal
vokse økonomisk, sier Talip,
som skal stemme på presidenten, en sønn av Kasimpasa.
utenriks@klassekampen.no

