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I visse historiebøker er det flere 
navngivne nazister enn navngivne 
kvinner.

Marta Breen i Dagsavisen

Den som ville klart seg best - selv om 
han muligens ville servert de mest 
forrykte polemiske utfallene 
nattestider og under langvarige 

rangler (konkurransen er knall-
hard på dette punket) - er 
utvilsomt Aksel Sandemose.

Pål Nordheim om hva tidligere 
tiders forfattere ville gjort på 

Facebook, på Facebook

På internett er det bikinisesong 
24/7.

Camilla Bjørn i VG

Hvem er det som har lansert 
tesen om at du først kan slappe av 
her på kloden uten truse? 

Vetle Lid Larsen om den natur-
lige nakenheten, i A-magasinet

Dette er underholdningslivets 
sigøynere. At de holder koken, er i 
sannhet helt utrolig.

Fredrik Wandrup om sirkus 
Arnardo, i Dagbladet

Striden om konføderasjonsflagget kan bli slutten for republikanernes strategi for å nå hvite velgere.

Sørstrategiens fallitt

har gjort republikanerne 
nervøse, og det er et uttalt 
ønske om å vinne minoritets-
velgere i 2016. Særlig er det 
latinamerikanske velgere 
republikanerne ønsker å 
vinne over i kommende 
presidentvalg. Utfordringen 
for partiet ligger imidlertid i å 
ikke skremme vekk hvite 
sørstatsvelgere samtidig. Den 
innvandringskritiske Tea 
Party-bevegelsens etterlatte 
inntrykk er at dette er en 
mektig fraksjon av partiet. 
Splittelsen innad i partiet er 
også stor. Protestkandidaten 
Donald Trump har i valgkam-
pen kommet med uttalelser 

om meksikanske innvandrere 
som er klart rasistiske, mens 
andre kandidater er positive 
til innvandringsreform. 

Kontroversen rundt 
konføderasjonsflagget tilsier 
at dette vil bli en vanskelig 
balansegang for republikan-
ske politikere. Da det ble klart 
at drapsmannen i Charleston, 
Dylann Roof, hadde latt seg 
inspirere av flaggets symbo-
likk, var det likevel flere 
presidentkandidater som 
avsto fra å uttale seg om 
flagget for ikke å støte vekk 
velgere. South Carolina er en 
viktig stat i den republikan-
ske nominasjonskampen, og 

for noen av kandidatene er et 
godt resultat i staten avgjø-
rende. Mange amerikanere er 
fremdeles stolte over sørstate-
nes arv, men siste ukers 
initiativ fra næringsliv og 
politikere for å fjerne flagget 
fra offentligheten viser at 
republikanernes gamle 
tenkesett om kort tid vil være 
en avsluttet epoke i ameri-
kansk politikk. Hvilke 
politiske virkemidler som vil 
overta for sørstrategien 
gjenstår å se. 

Helene Megaard,
nordamerikaviter og skribent på 

nettstedet AmerikanskPolitikk.no
megaard@ampol.no

LAST MAN STANDING: Konføderasjonsflagget ble nylig fjernet fra statlige byg ninger i South Carolina. En ensom patriot protesterer før avgjørelsen falt.   FOTO: JASON MICZEK, REUTERS/NTB SCANPIX

JEAN-CLAUDE JUNCKER: En gangster i dress og slips, skriver 
Marie Sneve Martinussen.  FOTO: AFP, NTB SCANPIX, THIERRY CHARLIER

EU-toppene sier Hellas må 
gjøre mer for å rette opp i sin 
skakkjørte økonomi før de 
kan få mer hjelp. Samtidig 
er flere av EU-toppene selv 
ansvarlige for det systemet 
som gjør det mulig for store 
selskaper å ha virksomhet i 
Hellas, uten å betale skatt 
dit. 

Jeroen Djisselbloem, sjef 
for finansministrene i 
eurosonen, er også finansmi-
nister for 
sosialdemokra-
tene i Neder-
land. Landet er 
blant de største 
skatteparadi-
sene i Europa, 
mener korrup-
sjonsjeger og 
EU-parlamen-
tariker Eva Joly. 

Hun har påpekt hvordan 
Djisselbloem som eurosjef 
har presset Hellas til kutt i 
helsebudsjettene, samtidig 
som han forsvarer et 
nederlandsk skattesystem 
som stjeler andre lands 
skatteinntekter. Hellas 
inkludert.  

Multinasjonale selskaper 
og banker flytter overskud-
dene sine vekk fra land med 
høy skatt og over til land 
med lav skatt. Nederland er 
et av de mest brukte lan-
dene. 

Et annet mye brukt 
skatteparadis er Luxem-
burg. Den såkalte LuxLeak-
skandalen avslørte hvordan 
landet ga spesialavtaler til 
selskaper som Deutsche 
Bank, Amazon og Pepsi, slik 
at de betalte minimalt med 
skatt, ned i én prosent. 

Og hvem var statsminis-
ter i Luxemburg mens dette 
tyveriet av andre lands 
skattepenger foregikk? Det 
var dagens leder av Europa-
kommisjonen, Jean-Claude 
Juncker. 

Både Juncker og Djisselblo-
em er hovedpersoner i 

forhandlingene 
med Hellas i 
disse dager. I 
mainstream 
media framstil-
les de som dem 
som skal redde 
Hellas. Men i 
realiteten er de 
en del av 

problemet, ikke en del av 
løsninga. 

De er gangstere i dress og 
slips, klare til å gjøre alt for å 
beholde et system hvor 
finanseliten kan gjøre seg 
rik og mektig på bekostning 
av alle oss andre. 

For hvis de virkelig ville ta et 
oppgjør med skattesnyteri 
og økonomisk vanstyre, 
burde de vel tatt et oppgjør 
med seg selv før de rettet 
pekefingeren mot Hellas?

Marie Sneve Martinussen, 
nestleder i Rødt 

marie@roedt.no

Euroelitens  
Hellas-hykleri

Finanseli-
ten gjør 
seg rik og 

mektig på bekost-
ning av alle oss 
andre.

HELLAS
Marie Sneve  
Martinussen


