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DELTE BYER
Av Fredrik Giertsen

Det klassiske symbolet på
konflikten i Nord-Irland er
muren i Vest-Belfast som skil-
ler katolikkene i Falls Road
fra protestantene i nabogaten
Shankill. Likevel er det ingen
som mener det dreier seg om
en religionskrig. Den katol-
ske siden kaller det gjerne en
frigjøringskrig i den britiske
imperialismens siste utpost,
mens den protestantiske si-
den hevder det er en ordens-
konflikt med terrorister mot
politimenn og militære. Med
det blotte øye kan det av og til
se ut som om det bare er fulle
fotballfans som slåss mot
hverandre.

Uro langs fredsmuren
Det er blitt vanskeligere å gå
fra Shankill til Falls i dag enn
i 1996, da jeg sist var i Belfast.
I 1996 ble den fysiske atskil-
lelsen besørget av en åtte fot
høy mur, men for noen år si-
den nådde den 20 fot takket
være påspleisingen av et git-
tergjerde. Samtidig ble den
omdøpt til «peace wall». 

På min gjenvisitt finner jeg
ingen «peace gate» å gå
gjennom, og må stoppe og
spørre en ung dame som står
og pusser vinduer om veien.
Det er Nicole (22) som er og
hjelper til hos bestefaren.
Han bor i et hus med en liten

hage på baksiden, en hage
som ligger helt inntil muren.
Hun forteller at naboene i sør
gjerne kaster både steiner,
egg og hjemmelagde bomber
over muren, helst under
«marching season» (den pro-
testantiske Oransjeordenen
marsjerer gjennom katolske
områder), men også under
«Old Firm», som er navnet på
møtene mellom de to skotske
fotballklubbene Celtic og
Rangers. Bestefaren har fått
montert plastbeskyttelse på
glassruten slik at bomber og
lignende ikke skal havne i
stuen.

Skotsk fotballbråk
Katolske Falls er preget av
Celtics grønne og hvite stri-
per, mens protestantiske
Shankill kjennetegnes av
Rangers’ blå. Det omvendte
er utenkelig. Den ene gaten
har sin Celtic Bar, den andre
sin Rangers Bar. 

– Under «Old Firm» tør jeg
ikke kjøre gjennom områ-
dene nord i byen, sier Nicole. 

– Blir det 0–0 så er det greit,
men blir det et stygt resultat
en av veiene så blir det gjerne
bråk etter at pubene stenger. 

Rangers og Celtic spiller
mot hverandre minst fire
ganger i året, og jeg kunne
opplyse henne om at sesong-
ens første møte utrolig nok
fant sted akkurat mens vi satt
på kjøkkenet og drakk te.
Derfor var altså «fredspor-
tene» blitt låst av politiet. Se-
nere fikk jeg vite at det hadde
vært 3–1-tap og flause for Cel-
tic, som også fikk to mann ut-
vist. Det forble rolig ved
«fredsmuren», men det hadde
vært steinkasting og skudd
med håndvåpen over murene
rundt den katolske enklaven
Short Strand i øst sent samme
natt.

Forandret
Gatebildet i Falls har foran-
dret seg noe de siste ti årene.
Den gang fikk jeg se IRA mar-
sjere med våpen og finlands-
hetter, mens den britiske hæ-
ren kjørte etter med sine spe-
sialkonstruerte biler. De had-
de gitter foran vinduene og
helt ned til bakken slik at
brennende gjenstander ikke
skulle kunne havne under. De
ble pepret med småstein, og
modige småunger dundret
med nevene på panseret. Men
bilene kjørte likevel sakte et-
ter paraden. 

Som nysgjerrige turister i et
slikt konfliktområde ble vi an-
grepet av en tiltagende para-
noia. Den kunne gi følgende
utslag: Da jeg i puben McEna-
ney’s med høy røst bestilte en

øl av merket Tennant’s, og
bartenderen ristet på hodet og
sa at de nok ikke førte det
merket der, trodde jeg at jeg
hadde gjort en alvorlig tabbe.
Hadde jeg bestilt en Shankill-
øl, mon tro? (Tennant’s og
Harp er i virkeligheten bare
konkurrenter.) Trangen til å
lette trykket etter pub-besø-
ket ble raskt mindre da vi opp-
daget et vakttårn med et ma-
skingeværløp stikkende ut
rett over hodene våre. Vi vok-
tet oss vel for ikke å tråkke på
kantsteinene farget i Irlands
grønne, hvite og oransje far-
ger mens vi trasket hjem.

Pittoresk
På 1970- og 80-tallet var Bel-
fast en spøkelsesby på kvel-
dene. Sentrum var folketomt,
og det var parkeringsrestrik-
sjoner på grunn av frykten for
bilbomber. I dag forsøker by-
ens myndigheter å tiltrekke
seg turister gjennom blant an-
net å følge trenden med reha-
bilitering av gamle havnes-
trøk, og i fjor sommer fikk de
drahjelp av IRAs tredje løfte
om ensidig våpenhvile siden
1994. Men de vil ikke innrøm-
me at det er Falls og Shankill
som utgjør det pittoreske i
Belfast, der det nå daglig sees
utlendinger som knipser
veggmalerier (murals). 

I protestantiske Shankill er
det vanligvis tegninger av
paramilitære med hette og vå-
pen, samt korte serier om egne
dåder og de andres grusomhe-
ter. I katolske Falls Road er det,
ved siden av glorifiseringen av
egne helter som sultestreike-
ren Bobby Sands, flere som
støtter internasjonale opprør:
irakerne, kurderne i Tyrkia,
katalanerne og baskerne i Spa-
nia. Lyktestolpene er prydet
med palestinske flagg. Men
den internasjonale solidarite-

ten stikker ikke dypere enn at
min sudanesiske hotellvert ble
kalt «black bastard» på sin
eneste spasertur opp denne el-
lers så fargerike gaten.

Interne stridigheter
Nicole har tidligere gjort sam-
funnsarbeid på begge sider av
konfliktlinjen. Hun forteller
om de store sosiale proble-
mene i området: tidlige
svangerskap, narkotikamis-
bruk og selvmord, samt at gri-
sekjøring i bil er favorittun-
derholdning for de unge. Hun
mener fattigdom, lav utdan-
nelse og kjedsomhet går hånd
i hånd, og hevder at både for-
eldrene og de paramilitære
gruppene øver utilbørlig
press mot de unge for å få
dem inkludert i den pågående
konflikten. Et eksempel: kun
2 prosent av de unge i Shan-
kill-området avslutter elleve
års skolegang.

– De verste områdene lig-
ger rett nord for Shankill, for-
teller Nicole. 

Øverst i Crumlin Road, by-
ens fattigste gate, er over-
gangen fra protestantiske
Shankill til det katolske Ar-
doyne. Akkurat ved Ardoyne
Shops ligger det en rundkjø-
ring med to kameraer på en
stolpe, som er koblet rett opp
til flere politistasjoner. Dette
er det mest markante brenn-
punktet for konflikten i hele
Nord-Irland, og følgelig et av
de voldeligste stedene i hele
Europa.

En nasjonalist-avis?
Billy Graham hos nasjonalist-
avisen Irish News mener fat-
tigdomsbekjempelse er løs-
ningen.

– «Peace money» fra EU er
blitt satt inn for å fornye både
havnen og de fattige områ-
dene i vest og nord. Det er vir-

Delte byer:
■ I en serie artikler ser Klasse-
kampen nærmere på byer som
er delt av politiske konflikter. 
■ I dag: Belfast i Nord-Irland.
Muren i Vest-Belfast skiller kato-
likkene i Falls Road fra protes-
tantene i nabogaten Shankill. 
■ Konflikten i Nord-Irland har
røtter tilbake til 1542. Fra slut-
ten av 1960-tallet ble sammen-
støtene mellom katolikker og
protestanter stadig mer voldeli-
ge. Den irske, katolske delen av
befolkningen kaller seg nasjona-
lister eller republikanere, og øn-
sker at Nord-Irland igjen skal
gjenforenes med republikken Ir-
land og bli én nasjon. Den an-
dre, protestantioske halvdelen
vil fortsette unionen med Stor-
britannia. De kaller seg unionis-
ter eller lojalister, fordi de er lo-
jale mot den britiske dronning-
en. 
■ Mandag 15. mai: Mostar i
Bosnia. Forrige mandag: Berlin.
Dette er den siste artikkelen i se-
rien.

FAKTABELFAST: Muren i Vest-Belfast som
skiller katolikkene fra protestantene er
blitt 12 fot høyere de siste ti årene. An-
tallet voldsepisoder har sunket, men
konflikten er blitt mer mafia-aktig.

FALLS: Et veggmaleri på en
husvegg nær Falls Road. Muren
i Vest-Belfast skiller katolikkene
i Falls Road fra protestantene i
nabogaten Shankill. 
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ATTRAKSJON: Turister betrakter muren i Falls Road fra toppen av en turistbu

Mafiatilstande
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kelig mye mindre vold i Nord-
Irland nå, sier Graham.

Han anslår en nedgang i
antall ofre for sekterisk vold
til fra rundt 350 årlig på 1970-
tallet til rundt ti nå.

Han beskriver dagens kon-
flikt i Nord-Irland som mer
mafia-aktig. Lojalist-grup-
pene slåss seg i mellom. De er
blitt involvert i narkotika og
smugling av billig brennstoff
fra Irland. Selv om volden nå
er blitt betraktelig mindre, så
er den mer uorganisert og
rammer mer tilfeldig.

En Falls-idealist
Caoimhín Mac Giolla Mhín
(uttales Keveen McGillave-
en), som arbeider for den vel-
dedige organisasjonen Coiste
i katolske Falls Road, ser gan-
ske enkelt på konflikten som
et spørsmål om vedvarende
britisk imperialisme, og han
har konkrete krav som må til-

fredsstilles før det kan bli
snakk om noen fred i Nord-Ir-
land.

– De britiske troppene må
trekkes ut, og arkivene med
detaljer om deres overgrep
må offentliggjøres, sier Ca-
oimhín.

– Akkurat nå er spørsmålet
hvem som skal ha politimyn-
dighet det mest presserende.
Republikanerne stoler ikke
på politiet, som nesten bare

består av lojalister, og de har
en lang historie med overgrep
å svare for. 

Han mener at mediadek-
ningen er skjev, og gir eksem-
pler på at enkelte overgrep får
langt mer presse enn andre,
særlig rett før valg. At Irish
News går for å være en nasjo-
nalistisk avis, stiller han seg
uforstående til. 

– Den representerer ikke
mitt syn, sier han.

Caoimhín arbeider for Cois-
te i et prosjekt som skal gi ar-
beid til tidligere politiske
fanger, fordi disse blant annet
er utelukket fra jobber i det
offentlige på grunn av krimi-
nelle rulleblad. Dette uteluk-
ker i praksis svært mange
langs Falls Road fra et stort
antall jobber som ville vært
aktuelle for dem. 

Caoimhín er en krevende
mann å snakke med. Han me-
ner jeg allerede har gått i fella

når jeg omtaler motstanderen
som «the other side», jeg som
bare for letthets skyld hadde
pekt over muren. For ham er
det London som er fienden, og
han blir lett rød i toppen når
jeg fomler med begrepene.

Coiste tilbyr «political
tours» i Falls, veiledet av tidli-
gere politiske fanger. De
skreddersyr også større opp-
legg, og Caoimhín sier at mar-
kedet bare i USA foreløpig er
stort nok. De har kontakter på
den andre siden av muren, og
kan arrangere effektfulle
overleveringer av grupper
ved «fredsportene». Organi-
sasjonen mottar også penger
fra EUs program for fred og
forsoning.

Sannhetskommisjon?
I den daglige konflikten
mellom naboer synes det å
være snakk om to parter i so-
sial nød som begge dyrker sin

abnorme hukommelse, der
den ene sidens skurker og
mordere er den andre sidens
helter og martyrer. Den enes-
te forskjellen mellom protes-
tantismen og katolisismen
som spiller noen rolle, er kato-
likkenes «hemmelige demo-
grafiske våpen»: de reprodu-
serer seg raskere på grunn av
det ofte konservative synet på
abort og prevensjon.

Både Nicole, Billy og Ca-
oimhín er enige om én ting:
det finnes i virkeligheten ing-
enting i Nord-Irland som le-
ver på begge sider av skille-
linjen. Et inkluderende poli-
tisk kulturliv er fullstendig
fraværende i Belfast. Eksem-
pelet med fotballkrigen
mellom Celtic og Rangers vi-
ser hvor vanskelig det er å bli
oppfattet som nøytral. Per i
dag kan ingen lykkes på beg-
ge sider.

I dag er det nok Sean Kelly
som er øyeblikkets mann i
Belfast. IRA-mannen Kelly,
«The Shankill Bomber», ble
satt fri som følge av amnestiet
i forbindelse med The Good
Friday Agreement fra 1998.
Kelly har ti liv på samvittig-
heten etter å ha plassert en
bombe i en fiskebutikk i 1993,
men ble altså løslatt mot et
løfte om å holde seg unna ak-
sjoner. Dette har han ikke
overholdt, og har vært inn og
ut av fengsel siden. 

«Mordere hører hjemme
bak lås og slå», er omkvedet i
protestantiske Shankill,
mens et stort banner øverst i
en høyblokk i et katolsk strøk
fremdeles krever «Free Sean
Kelly». Etter våpenhvilen i
sommer er han ute igjen.

utenriks@klassekampem.no

STORBRIT.

Konflikten i
Nord-Irland

1998 Avtalen skal skal gi
nordirsk selvstyre og beskyttelse
av den katolske minoriteten

2001 Fredsforhandlingene går i
stå, nye opptøyer bryter ut.
Storbritannia setter inn soldater

1968 Drapene og bombingen
begynner

1985 Storbritannia går med på
å la irske styresmakter ta del i
løsningen av landets problemer

1973 Første forsøk på våpen-
hvile. Drepingen fortsetter etter
stadige brudd på våpenhvilen

1994-96 Sinn Fein (IRAs politiske
fløy) og Storbritannia innleder
forhandlinger. Detaljer om av-
væpningen av IRA fører til nye
brudd. USA prøver å megle

2000 Selvstyret oppheves på
grunn av IRAs motvilje mot å
kvitte seg med våpnene

Sentrale datoer i borgerkrigen:

2002 Den nordirske regjeringen
suspenderes på grunn IRA-
spionskandale

Mai 2003 Valget utsettes på
grunn av usikkerhet om IRAs
framtidige intensjoner
KRT/Bulls KILDER: AP, Reuters
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ss. Turene til muren i Vest-Belfast har allerede fått kallenavnet «terror tours» FOTO: EPA/SCANPIX

«Bestefaren har
fått montert plast-
beskyttelse på
glassruten slik at
bomber og lig-
nende ikke skal
havne i stuen»

er i Belfast




