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HODEPINE: USAs
tidligere utenriksminister Henry Kissinger er invitert til et
møte i Oslo i regi av
Nobelkomiteen.
Rødts Bjørnar
Moxnes oppfordrerer
til boikott av møtet.
FOTO: STEFAN WERMUTH,
REUTERS/NTB SCANPIX

Rødt hardt ut mot Nobelkomiteens Kissinger-seminar:

Ber om boikott
UTEBLIR: Rødt-leder Bjørnar Moxnes
mener det er feil av Nobelkomiteen å la
Henry Kissinger «sole seg i fredsprisens glans». Han håper Sp og Venstre
dropper komiteens planlagte seminar.
FAKTA

NOBEL
Av Pål Hellesnes
– Kissinger er ansvarlig for
millioner av døde mennesker
og er en krigshauk. Han er en
av de hovedansvarlige for at
millioner av asiater ble drept i
Vietnamkrigen. Det er lite
som minner om fred i hans
politiske meritter og historie,
sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Klassekampen.
Han mottok nylig invitasjon til Nobelkomiteens planlagte «Nobel Peace Prize Forum», som skal gå av stabelen
11. desember. Det er en invitasjon han takker nei til.
Grunnen: Hovedinnleder
under seminaret er Henry
Kissinger, tidligere amerikansk utenriksminister og
nobelprisvinner.
– Jeg takker nei og vil oppfordre Trygve Slagsvold Ved-

Nobel Peace Prize
Forum:
n Søndag 11. desember

arrangerer Nobelkomiteen i
samarbeid med Universitetet i
Oslo det første Nobel Peace
Prize Forum. Planen er at
forumet skal bli et fast innslag
rundt feiringen av fredsprisen
og en arena for debatt om
internasjonale spørsmål.
n Hovedtalere på arrangementet er de to tidligere amerikanske toppolitikerne Zbigniew
Brzezinski og Henry Kissinger.
um og Trine Skei Grande til å
gjøre det samme, sier Moxnes.

Komiteen sprakk
Kissinger satt som utenriksminister og nasjonal sikkerhetsrådgiver i USA under høydepunktet av Vietnamkrigen,
og var en av arkitektene bak
bombingen av Kambodsja.
I 1973 ble han tildelt fredsprisen sammen med den viet-

namesiske politikeren Le Duc
Tho, en avgjørelse som var så
kontroversiell at Einar Hovdhaugen (Sp) og Helge Rognlien (V) valgte å trekke seg fra
Nobelkomiteen i protest.
Tho nektet å motta prisen,
og etter Vietnamkrigens
slutt i 1975 valgte Kissinger å
levere tilbake prisen.
Nettopp det at deres nobelkomitemedlemmer trakk seg
i protest mot fredsprisen til
Kissinger gjør at Moxnes håper Sp og Venstre også skal
droppe å gå på årets Nobelmøte med Kissinger.
– De burde følge i sine forgjengeres
fotspor. I tillegg til å stå
bak bombingen av Kambodsja
var
Kissinger
også en sjefarkitekt bak
USAs støtte Bjørnar Moxnes
til
kuppet
mot Salvador Allende i Chile.
Kissinger uttalte da at «vi
ikke kan stå og se på at et land
blir kommunistisk bare fordi
innbyggerne deres er uansvarlige». Dette er mannen de
vil la sole seg i fredsprisens
glans, sier Moxnes.

Anbefaler alternativ
– Kissinger er invitert sammen

Zbigniew Brzezinski for å
snakke om utviklingen internasjonalt i kjølvannet av
USA-valget. Kan han ikke ha
interessante ting å si om det?
– Jo, sikkert. Jeg tar ikke til
orde for å nekte ham å snakke, men jeg mener norske politikere burde ta en kritisk
vurdering av om vi ønsker å

velsigne et slikt arrangement.
Det at det skjer i regi av Nobelinstituttet, er det spesielle
her, forklarer Rødt-lederen.
Moxnes oppfordrer i stedet
til at folk deltar i motarrangementet til Latin-Amerikagruppene og Norges Fredsråd
på Fredshuset i Oslo.
palh@klassekampen.no

Invitert som forsker
«Vi har invitert forskeren Kis- dig mange hadde et medansinger for å snakke om USA svar for at Vietnamkrigen brøt
og internasjonal fred og stabi- ut, trakk i langdrag og forårsalitet i årene som komket unødvendige limer, ikke den tidligedelser i stor skala. Tere politikeren Kissinmaet for årets Forum
ger for å snakke om
er altså USA og verforhold som ligger
densfreden i årene
mer enn 40 år tilbake i
som kommer, ikke
tid», skriver Olav
enkeltpersoners
Njølstad, direktør for
medansvar for histoNobelinstituttet i en
riske hendelser og
Olav Njølstad
e-post.
prosesser langt tilbaPå spørsmål om
ke i tid. Hvis Bjørnar
hvordan han stiller seg til kri- Moxnes ikke ønsker å være til
tikken fra Moxnes, svarer stede på Forumet på slike preNjølstad: «Det er mye man misser, er det selvsagt helt
kan si og mene om Kissingers opp til ham.»
rolle som utenriksminister og
Senterpartiets kommunisikkerhetspolitisk rådgiver, kasjonsavdeling opplyser at
men det er en annen disku- Sp-leder Trygve Slagsvold
sjon som må basere seg på do- Vedum ikke skal på arrangekumenterte fakta og en forstå- mentet, men at det kun skylelse av den historiske kontek- des praktiske grunner, ingen
sten på 1960- og 70-tallet. Vel- motstand mot Kissinger.

