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Tenk deg at Nobelprisen i litteratur gis 
til en bokutgiver eller papirprodusent, og 
den offisielle motivasjonen er at utgivere 
eller papirmakere er forutsetning for at 
forfatteren skriver og blir lest. Omtrent 
slik resonnerer Nobels Fredskomité – 
urimelig. Slik legitimerer den at prisen 
for 2021 går til Maria Rassa og Dmitry 
Muratov langt utenfor bokstaven og 
ånden i Alfred Nobels testamente:2

”Uten ytringsfrihet og pressefrihet vil det 
være vanskelig å lykkes med å fremme 
brorskap mellom nasjoner, nedrustning 
og en bedre verdensorden for å lykkes i 
vår tid. Årets tildeling av Nobels fredspris 
er derfor solid forankret i bestemmelsene 
i Alfred Nobels testamente.”

Altså: ”Uten papirprodusenter og forlag 
vil det være vanskelig å lykkes med å 
skrive god litteratur og bli lest... ”

Argumentet er vidtrekkende i lys av 
Alfred Nobels egen tekst. Han uttalte 
at en av de fem delene av kapitalen han 
etterlot seg, skulle gå til3 ”den person 
som har gjort mest eller best for å 
fremme fellesskap mellom nasjoner, 
avskaffelse eller reduksjon av stående 

armeer, og etablering og promotering av 
fredskongresser.”

Dette skrev Nobel i sitt testamente, 
hvilket burde være ganske klart. Dets 
fokus er anti-militær/isme, nedrustning 
– reduksjon av alt militært og av krig og 
etablering av betingelsene for en mer 
fredelig verden.

Imidlertid ser det ut til at verken 
mediefolk eller flertallet av dem som årlig 
diskuterer fredsprisen, har brydd seg om 
Nobels vilje. Det gjelder også fredsfor-
kjemperne, som er blitt fratatt den mest 
prestisjefylte prisen. De ser ut til å mene 
at Nobelprisen er en pris for alle slags 
edle gjerninger. Det er den ikke. Dette 
signaliserer den generelle analfabetismen 
om alt som heter fred i vår kultur.

Selv antatte fredseksperter – 
PRIO og SIPRI – tar feil ... bevisst
Dermed mener både Fredsforsknings-
instituttet i Oslo (PRIO) – grunnlagt 
av Johan Galtung (f. 1930) i 1959 – og 
Stockholms internasjonale fredsfors-
kningsinstitutt (SIPRI) at enhver velme-
nende person eller aktivitet kvalifiserer til 
prisen.

Verken fredsbevegelsen eller allmennheten ser ut til å bry seg om at verdens mest 
prestisjefylte pris for fred og demilitarisering er blitt kapret for alle slags gode 
formål. Nobelkomiteen ivaretar dårlig Alfred Nobels (1833–1896) testamente, som 
spesifiserer hvem som er kvalifisert til å motta prisen. Den tildeles ofte arbeid innen 
menneskerettigheter, ytringsfrihet eller miljøvern. Slike aktiviteter kvalifiserer ikke til 
å motta en pris hvis mål er å støtte nedrustning. Forfatteren er skuffet over at selv 
fredsforskere applauderer valget av siste års journalister. De har knapt ytret en linje om 
Nobels budskap.1
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PRIOs direktør Henrik Urdal (f. 1972) 
feiret årets pris og uttalte4 at ”Vi har 
ventet på en mediepris i lang tid”. Veldig 
oppsiktsvekkende – en medie-, ikke en 
fredspris – og det fra en direktør for et 
fredsforskningsinstitutt!

Urdals korte liste med kandidater var 
ikke tilgjengelig den 7. desember 2021 da 
jeg besøkte PRIOs hjemmeside. Foregå-
ende år har listen vært full av folk som 
ikke kunne være kandidater basert på en 
seriøs og bred tolkning av Nobels egne 
ord. Selvfølgelig vet Uldal hva fredsprisen 
er for, men med PRIOs forfall fra et 
genuint, innovativt freds- og konfliktfors-
kningsinstitutt til et etablert, pro-vestlig 
internasjonalt institutt med ekstremt 
lite fokus på kjernetemaer og verdier for 
fredsforskning – er dette hva man nå må 
forvente.

SIPRI-direktør Dan Smith (f. 1951) har 
også problemer med å holde fingrene fra 
fatet: ”Motivasjonen for prisen vektlegger 
sammenhengen mellom ytringsfrihet, 
demokrati og fred. Dette er helt riktig. 
Forskning viser at demokratier ikke går i 
krig med hverandre og har en tendens til 
å være mer stabile og indre fredelige. Og 

demokrati er umulig uten ytringsfrihet og 
frie medier som søker etter og formidler 
sannheten. ”

Sliten politisk-diplomatisk stereotypisk 
ros av vestlig demokrati og ingen omtale 
av det faktum at disse demokratiene 
gjerne går til krig mot dem som ikke 
synes anses å være  demokratiske. Utta-
lelsen er verdig en Mike Pompeo (f. 1953), 
en av Trumps varmeste støttespillere, 
eller en smart CIA-agent som rettferdig-
gjør skaden hans byrå gjør.

Det intellektuelle og politiske forfallet 
til dette instituttet er åpenbart5 under 
ledelse av Dan Smith (f. 1951) og en 
av Sveriges fremste diplomater, Jan 
Eliasson (f. 1940). Sistnevnte er stadig 
å se i de mest brukte av media. Han er 
aldri hørt ytre noen kritikk av USA/
NATO-krigføring.

Hva kan du ellers forvente av et fredsin-
stitutt som stolt inviterte6 USAs tidligere 
utenriksminister, dr. Madeleine Albright 
(f. 1937), som foredragsholder i 2021? 
Hun er en ustraffet krigsforbryter fra 
Clinton-administrasjonen – Jugoslavia, 
Irak, Sudan og alt det der – kjent for 

Stormaktene øker 
spenningen med gjensidig 
opprusting.
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uttalelsen om at en halv million døde 
kvinner og barn i Irak som en konsekvens 
av økonomiske sanksjoner var – vel, 
«verdt det».7 Slike invitasjoner har 
selvsagt ingenting med intellektuelle eller 
etiske kvaliteter å gjøre; de gleder verdens 
ledende militærmakt, som Sverige ikke vil 
ha en konflikt med.

Selvfølgelig vet SIPRIs ledelse hva Nobels 
fredspris er for, og selvfølgelig feirer 
den at den gjentatte ganger blir tildelt 
pro-vestlige og ikke vestlig-/USA-/NATO-
kritiske mennesker. Selvfølgelig ville de 
ikke ha feiret det hvis Julian Assange (f. 
1971), Chelsey Manning (f. 1987), Edward 
Snowden (f. 1983), Daniel Ellsberg (f. 
1931), Richard Falk (f. 1930) eller Johan 
Galtung (f. 1930) hadde mottatt prisen. De 
to sistnevnte ville i så fall være de første 
akademikerne til å motta fredsprisen.

SIPRIs ledere vet å være politisk korrekte 
– uansett hvor antiintellektuelt og hvor 
korttenkt resultatet blir. De vil bli sett på 
med framtidens blikk.

Den politiserte Nobels fredspris
Det er mange grunner til at Nobels freds-
pris er blitt politisert til det ekstreme:
• Den åpne diskursen om fred i media, 

politikk og forskning er blitt kansellert 
de siste par tiårene, spesielt etter 11. 
september 2001.

• Prisen har alltid vært et viktig element i 
norsk utenrikspolitikk og kan i prin-
sippet gis til enhver kandidat uansett 
kvalifikasjoner, dersom den er politisk 
korrekt. Å tildele den til noen som er 
åpenbart kritiske til den mest militaris-

tiske og krigerske sivilisasjonen, NATO 
spesielt, ligger helt utenfor dagens 
grenser.

• Komiteen har ingen spesiell kompe-
tanse på fred. Den er oppnevnt av 
Stortinget og inkluderer pensjonerte 
medlemmer av norske politiske partier. 
Tenk deg at en slik gruppe ville bli 
bedt om å velge kandidater til prisen 
i medisin eller litteratur! Men når det 
gjelder fred, er alle fødte eksperter. 
Oppnevnelsen er også en grov feiltolk-
ning av teksten til Nobels testamente. 
Ingen steder sier det at det norske 
stortinget skal oppnevne komiteen, 
men ingen steder sier at den skal bestå 
av eller inkludere norske politikere.

• Vesten synker i makt og relevans. En 
ny, flerpolet verdensorden vokser fram. 
Tiden da Vesten kunne dominere og 
fortelle hva andre land og kulturer 
burde gjøre og hvordan de burde tenke, 
er for lengst forbi. I det perspektivet 
klamrer Nobels fredspriskomité seg til 
sine bord og stoler på Titanic.

• Verken fredsbevegelsen eller allmenn-
heten ser ut til å bry seg om det faktum 
at verdens mest prestisjefylte pris – for 
det edle målet fred og demilitarisering 
– er blitt kapret for å tjene ikke-freds-
formål og til og med promilitaristiske 
konsepter og politikk.

Ytringsfrihet, frie medier  
og fred tilsier Julian Assange 
Tenk deg nå at en ”mediepris” kunne 
vært en nyskapende idé innenfor rammen 
av Nobels vilje. Nobelkomiteen vil da 
belønne fredsjournalistikk (positiv 
fred) eller som har bidratt til åpenhet 
og ytringsfrihet, samt en som avslører 
krigsforbrytelser og kreftene bak. Tenk 
deg videre at komiteen ikke ønsket å 
belønne spionasje, men medias frihet til 
å publisere det som er blitt presentert for 
dem. I så fall ville en åpenbar kandidat 
vært Julian Assange.

En pris til Julian Assange ville belyst 
at demokratiske samfunn som Sverige, 
Storbritannia, USA og Equador margi-
naliserer lovlige prosesser og driver sine 
spill til støtte for militarisme (se Nils 
Melzers banebrytende, hjerteskjærende 
avsløringer i boka The case of Julian 
Assange. A history of persecution, som 
skal utgis tidlig i 2022).

Den norske Nobelkomiteen 
2021. Fra venstre: Anne 
Enger, Asle Toje (nestleder), 
Berit Reiss-Andersen 
(leder) Kristin Clemet, Olav 
Njølstad (sekretær) og 
Jørgen Watne Frydnes.

Madeleine Albright  
(f. 1937)
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Om ytringsfrihet og mediefrihet var den 
genuine hensikten, kunne den ha gjort 
noe annet: Belønnet mediearbeid som 
ville ført til økt bevissthet om forbrytel-
sene til militarisme, krigføring, ulovlige 
drap, osv. Så mye for sivilt mot og ærlig 
forpliktelse til fred generelt og Nobels 
fredsvisjon spesielt.

Jeg har ikke analysert det langsiktige 
arbeidet til Maria Rassa (f. 1963) og 
Dmitrij Muratov (f. 1961). Mine argumen-
ter har ingenting å gjøre med deres arbeid 
for pressefrihet og menneskerettigheter. 
Begge har mottatt en rekke priser før, og 
de er langt fra oversette helter. Jeg er ikke 
i tvil om at de har gjort bemerkelsesver-
dige og modige ting, men ikke for fred.

Nettsøk på Rassa og Muratov viser:

Rassa har mottatt midler fra CIA, 
Muratov fra den nederlandske 
regjeringen
Maria Rassa8 er en filippinsk-amerikansk 
journalist utdannet og har undervist 
i USA. Hun har skrevet for og fungert 

som CNNs byråsjef i Manila i nesten 20 
år. Hun har også jobbet for andre ame-
rikanske medier, inkludert Wall Street 
Journal, og er medstifter og administre-
rende direktør for Rappler.9

I 2017 mottok Maria Rassa demokrati-
prisen fra NDI,10 et Madeleine Albright-
initiativ. Instituttet er11 nært beslektet 
med NED12 (National Endowment for 
Democracy), som i henhold til dem selv 
er en front for CIA. Ifølge Wikipedia sa 
NEDs president Carl Gershman13 (f. 1943) 
i 1986 at institusjonen ble opprettet fordi 
”det ville være forferdelig for demokra-
tiske grupper rundt om i verden å bli sett 
på som subsidiert av CIA. Vi så det på 
1960-tallet, og det er derfor det er blitt 
avviklet.”

Begge instituttene finansieres av den 
amerikanske kongressen og er dermed 
nærmest statlige organisasjoner; de 
er høyreorienterte, pro-militære (det 
motsatte av Nobels intensjoner), nær 
utenriksdepartementet og Pentagon. De 
støttes av tenketanker og stiftelser som er 

Om ytringsfrihet og mediefrihet var den 
genuine hensikten, kunne den ha gjort noe annet: 

Belønnet mediearbeid som ville ført til økt 
bevissthet om forbrytelsene til militarisme, 

krigføring, ulovlige drap, osv.

Dan Smith

Mobile enheter får stadig 
mer slagkraftige våpen.
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nært forbundet med eller en del av USAs 
militært- industrielt-medie-akademiske 
kompleks.

Verden må avslutte Washingtons 
ulovlige økonomiske krig
Maria Rassa har mottatt midler fra NED 
minst to ganger de siste årene, jf. NEDs 
egen database14 og hjemmeside.15 Det 
finnes følgelig ingen kjente arbeider 
som gjør Maria Rassa til ”den beste for 
å fremme fellesskap mellom nasjoner, 
avskaffelse eller reduksjon av stående 
hærer, og etablering og fremme av 
fredskongresser”. Hun er – i det minste 
delvis – finansiert av klart militaristiske 
miljøer i Washington.

Rassas Rappler har en interessant 
historie du kan lese om her,16 men ikke 
på Rapplers egen hjemmeside. Det står 
store bedriftsfond bak, spesielt knyttet 
til journalisten Marcus W. Brauchli (f. 
1961),17 som tilfeldigvis også er tilknyt-
tet de mest prestisjefylte, amerikanske 
etablerte mediene.

Hva med Dmitry Muratov?18

Han er en russisk journalist, TV-program-
leder og sjefredaktør for den russiske 
avisen Novaya Gazeta,19 som fokuserer 
på menneskerettigheter, korrupsjon og 
maktmisbruk i Russland. Han forbindes 
særlig med den tsjetsjenske krigen. 
Journalisten og menneskerettighetsakti-
visten Anna Politkovskaya20 (1958–2006) 
ble tragisk myrdet og publiserte de fleste 
rapportene og analysene i denne avisen. 
Arbeidet ble støttet av Gorbatsjov med 

noen av midlene fra Muratovs kones 
bok (ikke hans Nobels fredsprispenger). 
Muratov har uttalt til New York Times21 
at hvis han hadde bestemt prisen, ville 
Alexei Navalny (f. 1976) ha vært hans 
valg. I tillegg er han ifølge Wikipedia 
blitt tildelt mange priser, deriblant 
den høyeste franske fortjenstorden, 
Æreslegionen – og flere mediepriser.

Å si at Nobels fredspriskomité har tatt 
et nyskapende valg for å støtte mindre 
kjente menneskers fredsarbeid med Ressa 
og Muratov, fortoner seg som en flau vits.

Det færre kanskje vet er at Novaya 
Gazeta delvis ble grunnlagt og finansiert 
i de første dagene av den nederlandske 
regjeringen. En (mangelfull) overset-
telse finnes i RusLetter22 av en artikkel 
i Izvest.23 I likhet med USA støtter den 
nederlandske regjeringen utenlandske 
medier,24 spesielt de som er under press, 
og den nederlandske ambassaden i 
Moskva deltar aktivt. Novaya Gazeta ser 
også ut til å ha mottatt finansiering fra 
George Soros ’stiftelse.

Man må også nevne det merkelige sam-
mentreffet at både Maria Rassa og Dmitry 
deltok i president Bidens Demokratitopp-
møte25 første dag, 8. desember 2021, og at 
Nederland delte vertskapet for det.

Konklusjon: Nobels fredspris 
støtter USAs/NATOs ideologiske, 
kalde mediekrig
Det minner om en koordinert aksjon: 
først Nobels fredspris, så initiativ til å 
styrke det amerikanske demokratiet på et 
seminar der verken Russland eller Kina 
(men Taiwan) er invitert – en krystallklar 
komponent i USAs ideologiske krigføring.

Mistanken vokser når man ser at det 
nye globale medieinitiativet fra Biden-
administrasjonen på første Toppmøtedag 
ved statssekretær Antony Blinken (f. 
1962), kunngjorde opprettelsen av 
et internasjonalt fond for offentlig 
medieanalyse,26 som også er medstifter av 
NED (se ovenfor) – har Maria Rassa som 
styremedlem. Dette betyr at hun nå er 
en amerikansk statsansatt med oppgave 
offensivt å fremme amerikanske verdier 
og den USA-støttede, tungt finansierte 
medieideologiske kalde krigen.

Om forfatteren
Jan Øberg (f. 1951) har dansk pass og har bodd i Sverige siden 1971. 
Han er freds- og framtidsforsker med en PhD i sosiologi fra Lunds 
universitet 1981, dosent og gjesteprofessor ved flere institutter rundt om 
i verden. Han har arbeidet som forsker, konfliktanalytiker og megler blant 
annet i det tidligere Jugoslavia, Georgia, Irak, Burundi, Iran og Syria. For 
tiden har han fokus på Kina, den nye silkeveien og verdensendringer. 

Øberg regner seg som en verdensborger og støtter Gandhis og FNs 
prinsipp om å skape fred med fredelige midler. Han er medstifter og 
direktør for det folkefinansierte, uavhengige Transnational Foundation 
for Peace & Future Research (TFF) i Lund siden 1986.28 Fra 2009 
har han også arbeidet som kunstfotograf.29,30 Öberg ble medlem av 
Helsemagasinets fagråd i april 2021. Hans forrige artikkel ble publisert i 
Helsemagasinet 4/2021.
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I et metaperspektiv er det utrolig at 
en Nobels fredspris tildeles støtte 
for mediefriheten i en tid da friheten 
i vestlige media er på sitt snevreste 
siden 1945. Vår tid er preget av falske 
fortellinger, markedsførte historier, USAs 
psykologiske krigføring27 og løgner. Legg 
til utelatelse av perspektiver, alternativ 
ekspertise, etterforskning, kildesjekking 
og ikke-vestlige nyhetsbyråer. Samtidig 
har USA/NATO-kritiske og fredssaker 
akkumulert eksponentielt de siste 2–3 
tiårene.
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