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BLASFEMI: Setter Pakistan i brann. SIDE 18 OG 19

De skyter tåregass like gjerne 
inn i stua til folk som mot skoler og 
lekeplasser. SIDE 12 OG 13  Finn Iunker

Når grunnmurer siger og synker og til 
sist raser sammen, kan Finnmark velte over 
ende som en skadd hest. SIDE 22  Liv Lundberg

Venstresidas
 dagsavis

� Asylforsker vil stramme inn 
� Advarer mot Merkels linje Advarer mot Merkels linje

Støtter 
Ap-plan 
for asyl

KØ: Nye regler gjør at 
fastleger ikke lenger kan 
skrive ut medisiner som 
beskytter mot hivsmitte. 
Det har ført til lange 
køer og minst ett tilfelle 
der en person ble smittet 
mens han ventet.
 SIDE 10 OG 11 

Smittes 
mens de 
venter

VALGVINNER: Tyrkias 
president Recep Tayyip 
Erdogan vant både helgas 
presidentvalg og parla-
mentsvalg. Dermed 
innføres president-
systemet som gir ham 
enda mer makt.
 SIDE 14 OG 15

Styrket 
seg etter 
seieren 

Hvis du 
vil se et 

eksempel på 
innvandrings-
politikk som 
ikke har bære-
kraft, kan du 
se til Merkel.

PAUL COLLIER, 
PROFESSOR

NY KURS: Paul Collier mener en ny asyl politikk er helt nødven-
dig hvis sosialdemokratiske partier skal vinne tilbake arbeider-
klassen. Han støtter utspillet fra Aps Masud Gharahkhani, som 
ønsker null asylsøkere på norske grenser.  SIDE 4 OG 5
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Konteinerskipet Alexander Maersk, med 100 migranter i 
Middelhavet om bord, nektes å legge til kai i Italia. Kontei-
nerskipet reddet torsdag 108 migranter. I går ettermiddag 
var båten for tredje dag på rad forankret utenfor havnebyen 
Pozzallo, med de 108 fortsatt om bord. ©NTB

DAGENS TALL: 

108

FO
TO

: S
A

N
TI

N
O

 G
A

LA
ZZ

O
, A

P/
N

TB
 S

CA
N

P
IX

FO
TO

: C
. S

IM
O

N
, A

FP
/N

TB
 S

CA
N

P
IX

Den amerikanske motorsykkelprodusenten Harley-Davidson 
vil fl ytte noe av produksjonen sin ut av USA for å unngå økt 
toll i Europa. Det er produksjonen av motorsykler som 
eksporteres til EU, som skal fl yttes til fabrikker utenfor USA, 
etter at EU økte tollen fra 6 til 31 prosent. Harley-Davidson-
fabrikken i Milwaukee sier at de ikke ønsker å øke prisen for å 
unngå varig skade på salget i regionen. ©NTB

DAGENS NAVN:

Harley-Davidson

Minst 86 mennesker er 
drept i angrep mot 
landsbysamfunn i avsides-

liggende 
deler av 
det 
sentrale i 
Nigeria, 
opplyser 
politiet. 
Noma-

diske gjetere anklages av 
politiet for å stå bak 
massakrene, som skjedde i 
fl ere landsbyer i Barikin 
Ladi-området i delstaten 
Plateau. En talsperson for 
politiet i Plateau sier 86 
personer er drept. ©NTB

Politiet: Over 80 
drept i Nigeria

Nye militærstyrker som 
utvikles innenfor EUs nye 
forsvarssamarbeid Pesco, 
skal også 
kunne 
brukes av 
FN og 
Nato. Det 
ble 
avgjort på 
EUs 
forsvars- og utenriksminis-
termøte i Luxembourg 
mandag. EU står likevel 
fast på prinsippet om at 
medlemslandene kun har 
ett sett med militære 
styrker, understrekes det i 
beslutningen. ©NTB

Vil gi EU-styrker 
til FN og Nato

TYRKIA
Av Joakim Medin, Ankara

Vi hører kjempefesten fra 
over en kilometer unna. I for-
retningsstrøket i det vestlige 
Ankara fi nnes det et høyt, 
marmorhvitt hus med de opp-
lyste ordene «AK PARTI» på 
taket – det tyrkiske regje-
ringspartiets hovedkvarter. 
På fasaden er det to gigantis-
ke portretter av president Re-
cep Tayyip Erdogan. Under 
sin leder samlet titusenvis av 

mennesker seg på søndags-
kvelden for å danse, synge og 
vifte med tyrkiske fl agg. 

Mange av deltakerne holdt 
opp fi re fi ngre i lufta, det is-
lamistiske Rabia-tegnet som 
Erdogan har overtatt. Andre 
formet fi ngrene i et ulvetegn, 
et symbol for De grå ulver, en 
paramilitær, islamistisk og 
høyreekstremistisk gruppe 
som lenge har vært fotsolda-
ter for det ultranasjonalis-
tiske MHP. 

I nærheten av festen ved 
AKP-bygningen ble det skutt 
med en kalasjnikov. 

Vil lage ny regjering
AKP og MHP skapte en poli-

tisk allianse etter kuppforsø-
ket mot Erdogan 2016, og i 
søndagens parlamentsvalg 
fi kk de til sammen en liten 
majoritet av stemmene. Nå vil 
partiene danne en ny regje-
ring sammen. 

En autoritær, høyreradikal, 
islamistisk og ultranasjonalis-
tisk regjering, noe som vil 
bety en fortsatt hardhendt be-
handling av opposisjonelle 
stemmer og et anstrengt for-
hold til EU.

Samtidig er valgresultatet 
omstridt, og det blir snakket 
om valgfusk. 

Arnljot Ask fra partiet Rødt 
har vært til stede som valgob-
servatør i provinsen Siirt i de 
kurdiske områdene sørøst i 
Tyrkia, invitert av det prokur-
diske opposisjonspartiet 
HDP. 

Han forteller at HDP har 
gått ut med anklager om 
valgfusk fra regjeringens 
side i den kurdiske regionen. 
Ask sier at han og andre nor-
ske, italienske og britiske ob-

Erdogans valgseier vil bety en svekking av det parlamentariske demokratiet:

Blir mektigere 
av gjenvalg

VINNER: President Recep Tayyip Erdo-
gan og AKP vant søndag både parla-
mentsvalget og presidentvalget i Tyrkia. 
Dermed får landet et nytt president-
system som gir mer makt til Erdogan. 
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servatører har dokumentert 
valgfusket. 

Overvåket valglokaler
Ask har også observert den 
militariserte konteksten val-
get ble arrangert under. 

– Utenfor en tredel av valg-
lokalene i Siirt brøyt man tid-
ligere praksis om at det ikke 
skal vært tungt bevæpnet po-
liti eller militær nærmere enn 
100 meter fra bygningen. Men 
i år har politi og soldater stør-
re spillerom på grunn av unn-
takstilstanden. Flere av loka-
lene vi besøkte, var som mili-
tærbaser, med tungt bevæp-
nede soldater som overvåket 
valglokalene, sier Ask. 

Ask var valgobservatør i de 
kurdiske områdene i 2011 og 
to ganger i 2015. Han forteller 
at det militære nærværet og 
andre innskrenkinger ikke er 
noe nytt i regionen. Når det er 
valg, blir det en trykket stem-
ning. Men en ny valglov har 
endret prosedyrene for når 
valglokalene stenger. 

– Før var det styrer med re-
presentanter for alle partiene 
som tok hånd om valgurnene, 
men nå er et statlige byråkra-
ter som gjør det. Det er nå stor 
fare for at regjeringslojale tje-
nestemenn kan manipulere 
valgsedlene eller få dem til å 
«forsvinne». 

Ask forteller at HDP likevel 
feiret på søndagskvelden for-
di de – tross hard statlig un-
dertrykkelse siden 2015, tu-
senvis av arresterte politikere 
og partiaktivister, samt en 
presidentkandidat i fengsel – 
klarte å komme seg over sper-
regrensen i Tyrkia, som er den 
høyeste i verden. 

– Det har vært fest her også 
siden de klarte å komme inn i 
parlamentet. Det viktigste for 
dem var å komme seg over 
sperregrensa på ti prosent, 
sier han. 

Nytt presidentsystem
Den politiske alliansen mel-
lom AKP og MHP sto også 
bak en folkeavstemning i 

april i fjor, der en knapp majo-
ritet stemte ja til at Tyrkia 
skal gå over fra et parlamenta-
risk system til et president-
system. I søndagens valg fi kk 
Erdogan en liten majoritet av 
stemmene og vil bli den nye 
lederen i dette presidentsys-
temet. 

Nå venter store reformer 
som vil gi Erdogan betydelig 
mer makt. Han vil kunne ut-
nevne eller sparke ministre, 
byråkrater og viktige domme-
re. Han kan erklære unntaks-
tilstand og styre via dekreter. 
Samtidig svekkes parlamen-
tets makt, og parlamentari-

kerne får begrensede mulig-
heter til å stille spørsmål til og 
granske presidenten. 

Det handler om en legalise-
ring av det regimet Erdogan 
etablerte i 2014, i strid med 
grunnloven som sier at presi-
dentembetet skal være ikke-
politisk. Gjennom maktkon-
sentrasjonen tar Tyrkia i prin-
sippet farvel med sitt parla-
mentariske demokrati, som 
allerede har vært svakt i man-
ge år. 

Veien videre
Hos opposisjonen gikk debat-
ten om veien videre umiddel-
bart i gang. En av profi lene i 
det sosialdemokratiske CHP, 
partiet til Muharrem Ince, 
som var Erdogans fremste ut-
fordrer i presidentvalget, ad-
varer mot politisk vold. Ince 
har bedt folk om å samle seg 
foran YSK, den sentrale valg-
komiteen, for å få garantier 
om at det ikke foregikk valg-
fusk. 

– Vi var mange som samlet 

oss foran YSK i Istanbul, 
men vi kunne ikke forlate 
stedet fordi vi var omringet 
av regjeringstilhengere. De 
var bevæpnet, og vi hadde 
hørt skuddvekslinger mange 
steder, forteller politikeren, 
som vil være anonym. 

Klassekampen var selv vit-
ne til at hele bydelen omkring 
YSKs lokaler i Ankara ble mi-
litarisert av hundrevis av poli-
tibetjenter med våpen og 
skjold for å forhindre opposi-
sjonelle ansamlinger. Samti-
dig lot politiet tusenvis av re-
gjeringstilhengere forårsake 
trafi kkaos og lange køer på 
Ankaras gater halve natta. 
AKP-velgere kjørte rundt i 
lange konvoier, spilte høy mu-
sikk og viftet med partifl agg. 

Økt polarisering
I Ankara overnatter jeg på 
mitt vanlige hotell. Personalet 
har vært den samme i fl ere år. 
Vi tar en røyk ute i hagen og 
ser MHP-tilhengere suse forbi 
i biler og rope av full hals: Al-
lahu akbar! 

Feiringene er identisk med 
de vi observerte etter at kupp-
forsøket ble slått ned i 2016 og 
etter folkeavstemningen i 
2017. Personalet på hotellet er 
alle unge, kosmopolitiske, se-
kulære og vestligorienterte 
tyrkere som avskyr presiden-
ten og agendaen hans. 

– Jeg har en slags verk i 
hjertet. Jeg er så skuffet – 
igjen. Både over folk som 
meg og over folk som støtter 
Erdogan. Vi har mislyktes 
igjen, sier en ung mann som 
arbeider på hotellet. 

I land etter land vinner au-
toritære, sterke menn som Er-
dogan store valgseire. Vi fi n-
ner nyheter om at Aserbajd-
sjans president Ilham Alijev, 
Ungarns statsminister Viktor 
Orbán og en rekke andre in-
ternasjonalt kritiserte leder-
fi gurer gratulerte Erdogan 
med seieren på søndag kveld. 
Allerede før resultatet var 
klart. 

utenriks@klassekampen.no
Arnljot 
Ask

Muharrem 
Ince

FAKTA

Resultatet i president-
valget:
� Recep Tayyip Erdogan (AKP): 
52,5 prosent
� Muharrem Ince (CHP): 30,7 
prosent
� Selahattin Demirtas (HDP): 
8,4 prosent
� Meral Aksener (Iyi-partiet): 
7,3 prosent

Resultatet i valg av 
nasjonalforsamling:
� Rettferdighets- og utviklings-
partiet (AKP): 42,5 prosent
� Nasjonal bevegelse (MHP): 
11,1
� Republikansk folkeparti 
(CHP): 22,7
� Folkets demokratiske parti 
(HDP): 11,6
� Det gode partiet (Iyi): 10
� Erdogans allianse (AKP, MHP, 
BBP): 53,6
� Opposisjonsalliansen (CHP, 
Iyi, SP, DP): 34,1

Kilde: NTB/Hürriyet

VALGSEIER: Recep Tayyip Erdogan 
hilser sine støttespillere etter å ha blitt 
gjenvalgt som tyrkisk president på 
søndag. Nå innfører han et nytt 
presidentsystem som vil gi ham 
ytterligere makt, noe opposisjonen 
mener vil svekke demokratiet i Tyrkia 
ytterligere.  
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Erdogans valgseier vil bety en svekking av det parlamentariske demokratiet:

Blir mektigere 
av gjenvalg


