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Opposisjon und

SYRIA
Av Bertil Videt, Damaskus

Det syriske regimet er åpen-
bart presset og har skrudd
opp den nasjonalistiske og
antiamerikanske retorikken.
«Vi vil ikke ha demokratiet
deres», står der på et av
mange bannere, som på ara-
bisk, engelsk og fransk pry-
der den sentrale souk-en, den
tradisjonelle han-
delsgata som går
gjennom gamlebyen
i Damaskus – etter
sigende verdens eld-
ste kontinuerlig be-
bodde by. 

– Folk er generelt
redde for at USA vil
angripe oss og gjøre
Syria til et nytt Irak,
forteller Monif Mul-
hem, en veteran på
den syriske venstre-
sida. Selv om Monif
har tilbrakt 17 år av
livet sitt i fengsel for
illegalt politisk ar-
beid, har han ikke
mistet kampgløden.
Siden han ble løslatt
i 1997 har Monif vært
med på oppbygging-
en av den globaliseringskri-
tiske bevegelsen AGAS (Anti-
globalization Activists in Sy-
ria), som går under det arabis-
ke navnet Albadil (Alterna-
tiv).

Svekker opposisjonen
– Folket vil bli kvitt det autori-
tære regimet, men er nervøse
for at et nytt regime ikke vil
bringe med seg noe bedre. For
noen år siden var det syrere
som trodde på at USA kunne
bringe oss demokrati og fri-
het. Men nå som vi ser hvor-
dan det går på den andre si-
den av grensen til Irak, er det
stort sett ingen igjen som øn-
sker amerikansk interven-
sjon, mener Monif. 

Randa Baas, som også er
aktiv i Albadil, mener at vilkå-
rene er blitt markant vanske-
ligere for den syriske opposi-
sjonen siden USA og Frankri-
ke opptrappet presset på regi-
met.

– Nå som vi har en trussel
utenfra, er det folk som sier til
oss, at det ikke er det rette
tidspunktet for å gå imot regi-
met. Slik har trusselen mot

Syria styrket regimets legiti-
mitet, sier hun. 

Folket skal ikke straffes
Vesten, med USA og Frankri-
ke i spissen, har opptrappet
sitt press på styret i Damas-
kus siden Libanons tidligere
statsminister Rafik Hariri,
sammen med 20 andre, ble
drept av en voldsom bilbombe
i Beirut februar i fjor. Syria
mistenkes for å være invol-
vert i drapet på Hariri, som de
siste årene har framstått som
motstander av syrisk innblan-
ding i Libanon.

De ansvarlige for
ugjerningen skal
straffes, mener Ran-
da.

– Hvis de syriske le-
derne har vært invol-
vert i drapet skal de
stilles til regnskap.
Men det må ikke
være folket som blir
straffet, slik det ira-
kiske folket er blitt
straffet, først med
sanksjoner og siden
med krig og okkupa-
sjon, slår hun fast.

Tortur og fengsel
I bybildet i Damas-
kus er det få tegn på
en aktiv opposisjon.
Om man spør en til-
feldig butikkinneha-

ver hva han synes om presi-
dent Bashr Assad, som det
henger portretter av overalt,
er svaret alltid det samme:
«Very good» – noen ganger et-
ter å ha sett seg nervøst rundt.
Deretter skynder butikkinne-
haveren seg å skifte emne. 

Aktivistene i Albadil velger
imidlertid å kjempe åpent –
og er fullt ut klar over at den-
ne strategien kan koste dyrt.
Både Randa og Monif insiste-
rer på å la seg intervjue på
den populære caféen Al-Naw-
fara ved foten av den gamle
moskeen Umayyid, og avviser
forslag om å finne et mer sik-
kert sted. Her snakker de høyt
for å kunne overdøve boblene
fra vannpipene og den fler-
stemmige bønnen fra moske-
en.

Oppmykning
Da president Bashr Assad
overtok embetet etter at hans
far, Hafez, døde i 2000, var det
tegn på at regimet ville åpne
for en viss politisk pluralisme.
På tross av de positive tegne-
ne vendte regimet imidlertid
tilbake til undertrykking og

forfølgelse av motstandere.
Riktignok ikke en like brutal
undertrykking, med vilkårli-
ge henrettelser, som syrerne
var vitne til under Hafez As-
sad. Siden 1963 har det kon-
stant vært unntakstilstand i
Syria, landet har aldri sluttet
fred med Israel og er altså tek-
nisk sett i krig. 

Randa mener at «fryktens
mur», som herjet under Hafez
Assad, nå er blitt brutt. Ikke
desto mindre forteller hun at
sikkerhetspolitiet har spurt ut
både familiemedlemmer og
naboer om hennes politiske
aktiviteter. Og med trusselen
utenfra tyder alt på at regimet
vil ty til hardere undertryk-

king. Monif forteller at det i
en periode var 2000 fengslede
medlemmer av det kommu-
nistiske arbeiderpartiet, som
han i 1976 var med på å stifte.
Utenfor landets fengsler had-
de de bare rundt 100 medlem-
mer. Syrias opposisjonelle
krefter vet at tortur og feng-
selsopphold lett kan bli prisen
for deres arbeid.

Prosess
Dette kan Muhannad Aldebs
skrive under på. Som aktiv i
den delen av studentbeve-
gelsen som ikke er kontrol-
lert av det regjerende Baath-
partiet, og dermed er illegal,
har han blitt utsatt for tortur

og sittet fengslet i ett år for å
vært aktiv i bevegelsen mot
regjeringens avskaffing av
en jobbgaranti for ingeniør-
studenter. Han ble først løs-
latt i 2005, da regjeringen et-
ter et folkelig press fra både
inn- og utland valgte å gjøre
om sikkerhetsdomstolens
dom på tre års ubetinget
fengsel.

Det var tydelig for Muhan-
nad og hans medtiltalte at
domstolen hadde fått ordre
om å dømme dem. Den ene av
dommerne møtte frem til
rettsmøtet i militæruniform.
Muhannad forklarer uten iro-
ni at prosessen er tegn på
fremskritt: Inntil 1992 ble po-

IKONER: Syriske kvinner ved portrettene av president Bashar al-Assad, Che Guevara og Hizbollah-
leder Hassan Nasrallah. Venstresiden i landet er under press fra både myndighetene og islamistene.
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PRESSET: Det syriske folket er redd for
at USA vil forvandle Syria til et nytt
Irak. Derfor ses opposisjon mot det
autoritære regimet i Damaskus som
støtte til USA. Venstresiden i landet er
hardt presset i sin kamp mot både regi-
met og fremmed innblanding.
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Ved siden av veien når vi
nærmer oss Jeriko, står det
en stein med påskrifta
«Sea level». Etter det går
veien bratt nedover, og vi
nærmer oss et av de laves-
te punktene på jordoverfla-
ta. Vi er på vei inn i under-
verdenen, så å si. Fem mi-
nutter senere, etter at vi
har passert først et isra-
elsk, så et palestinsk
checkpoint, ser vi fengse-
let på venstre side, omgitt
av vakttårn og piggtråd.
Det er dit vi skal.

«Kampen vi fører er ikke
en isolert sak – det er en
del av den globale kampen
mot imperialismen. Jeg ju-
blet når Chavez vant val-
get, og gråt da de skjøt Al-
lende.» Mannen som sier
dette er Ahmad Sa’adat,
nyvalgt medlem av det pa-
lestinske parlamentet. Han
er også leder for PFLP, og
fange i et palestinsk feng-
sel her i Jeriko. Veien som
har ført ham dit er kom-
pleks.

37. august 2001, ett år etter
utbruddet av den andre in-
tifadaen, sendte et israelsk
apachehelikopter raketter
inn i kontoret til PFLPs le-
der Abu Ali Mustafa, og
sprengte ham i fillebiter.
PFLP sverget hevn, og 17.
oktober tok de livet av den
høyreorienterte turistmi-
nisteren i Israel. Sa’adat
var den nye lederen for
PFLP, og Israel krevde at
Arafat skulle fengsle ham.
Etter mye politisk tautrek-
king gjorde de det. Han
har aldri blitt dømt, men
sitter i forvaring i et pales-
tinsk fengsel, bevoktet av
britiske soldater. Og han
var PFLPs førstekandidat i
valget.

PFLP vant tre plasser i
parlamentet, og blir der-
med del av de 13 represen-
tantene som ikke tilhører
de to store blokkene, Ha-

mas og Fatah. Han er for-
nøyd med valget for PFLPs
del, selv om han ikke ju-
bler over at Hamas vant.
«Men Fatah tapte på grunn
av egne feil. De har ikke
noe klart program for pa-
lestinerne, og det holder
ikke bare å si at ‘Fatah er
Palestinas mor’ om og om
igjen. De må lage et klart
program.» Sa’adats løsning
for den nåværende situa-
sjonen er en revitalisering
av PLO, med Hamas inklu-
dert og ansvarliggjort. «Vi
må lage en felles enhetlig
nasjonal strategi, for hele
den palestinske frigjø-
ringsbevegelsen,» som han
sier.

«Det finnes bare én løsning
på konflikten mellom oss
og Israel, og det er en felles
demokratisk stat for alle.
Vi kan ikke ha to stater, el-
ler religiøse stater, alle må
ha samme rettigheter.» sier
han når vi spør om PFLPs
visjon for området. «Klarer
du virkelig å tro på en en-
statsløsning slik ting ser ut
nå?» spør vi. «Du vet, ob-
jektivt sett finnes det ing-
en annen vei. Det er som
med Sør-Afrika: De prøvde
mange ulike løsninger,
men det var bare en som
kunne lykkes – et felles de-
mokrati for alle.»

Vi spør om israelerne
noen gang kan akseptere
en slik løsning. Han tenker
en kort stund. «I dag er det
bare noen få i Israel som
tenker slik, men om støt-
ten til Israel fra USA og EU
blir borte, vil de innse rea-
litetene. Det finnes ingen
annen vei.»

Kaffen er drukket opp, og
det er på tide å bryte opp –
for oss. Vi skal ut portene
fra fengselet, hjem til fre-
delige Norge. «Det betyr
mye for oss palestinere at
dere kommer hit og viser
at dere bryr dere.« Vi tar
ham i hånda og spør om vi
ses neste gang i Ramallah,
i parlamentet. Han smiler.
«Insh’allah!»

Pål Hellesnes, Palestina

Rød Valgallianses nestleder Pål
Hellesnes er denne uka ved de
Palestinske parlamentsvalgene,
som del av en delegasjon i regi av
Fellesutvalget for Palestina. Han
skriver reisebrev i Klassekampen fra
oppholdet.

Fangen

BREV FRA
PALESTINA

Pål Hellesnes

der Assad

litiske motstandere ganske
enkelt fengslet uten noen
rettssak.

Liberalister og opportunister
Verken Randa, Monif eller
Muhannad har tillit til den
etablerte opposisjonen. 

– Resten av opposisjonen
snakker bare om demokratis-
ke rettigheter. Men vi må også
forsvare, og kjempe for, økte
sosiale rettigheter, slår Randa
fast.

– Syria gjennomgår i disse
årene voldsomme liberalise-
ringer, privatiseringer og inn-
føring av brukerbetaling, da
landet ønsker at bli medlem
av Verdens Handelsorganisa-
sjon (WTO). Dette er tema
som den pro-vestlige opposi-
sjon ikke tar opp. 

Som eksempel nevner Mo-

nif den legendariske Riad Al-
Turk, som siden 1973 har le-
det et illegalt kommunistpar-
ti, som brøt ut av Syrias Kom-
munistparti da dette i 1972
inngikk i den Nasjonale Pro-
gressive Front, som støtter
opp om Baath-regimet. Forri-
ge år skiftet Al-Turks parti-
navn til Syrias Demokratiske
Folkeparti – et parti som øn-
sker borgerlig demokrati og
har glemt alt om sosiale krav.

Avhopperen, den tidligere
visepresidenten Abdul Halim
Khaddam, som i 2005 flyttet
til Paris, hvorfra han tordner
mot Assad og erklærer Syrias
skyld i drapet på Hariri, opp-
fattes av venstrefløyen som
ingenting annet enn en opp-
ortunist, som vil sikre seg en
ledende plass i et regime etter
Assads fall. Randa beskriver

hvordan Khaddam ukritisk
har arbeidet for regimet i tiår
og vært hovedpersonen i en
stor korrupsjonsskandale.

Islamistene
Den syriske opposisjon er i
dag altså dypt splittet. Og når
alt kommer til alt er nok den
sterkeste gruppe Det Muslim-
ske Brorskap, som også opp-
lever den hardeste undertryk-
kingen fra regimet – medlem-
skap er forbundet med døds-
straff. Islamistene spiller
både på folkets religiøse over-
bevisning og dets uvilje mot
amerikansk innblanding.

– For oss i Albadil er det vik-
tigste å kombinere den sosiale
kampen med kampen for de-
mokrati og en avvisning av
utenlandsk intervensjon, slår
Randa fast.

FANGET: Ahmad Sa’adat er nyvalgt medlem av det palestin-
ske parlamentet og fange i et fengsel i Jeriko. 
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