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–Casablanca 
er en delt by

BYER MELLOM
ØST OG VEST

Av Fredrik Giertsen

Det var den europeiske ek-
spansjonismen på 1800-tallet
som førte spanjoler og fransk-
menn til dette området.
Økende interessemotsetning-
er gikk over i krigshandlinger
som endte med at Marokko
ble fransk protektorat i 1912.
På den tiden la residerende
general Hubert Lyautey store
planer for Casablanca, som
den gang knapt var en lands-
by. 

Det er denne sene fødselen
som har gjort byen så grunn-
leggende annerledes andre
marokkanske byer. Casablan-
ca har altså ingen lang histo-
rie som metropol, men i og
med den raske veksten til da-
gens fire millioner innbyg-
gere har den fått mange lik-
hetstrekk med storbyer i an-
dre fattige land.

– Casablanca er i seg selv en
delt by, forteller redaktøren av
en av landets få virkelig regje-
ringskritiske aviser meg.
Hans navn er Ali Amar og avi-
sen heter Le Journal Hebdo-
madaire.

– Skillelinjen går her, sier

han mens han streker opp
langs en av de ytterste tra-
fikksirklene på kartet mitt.

– Det dreier seg om de «in-
tegrerte» og de «ikke-inte-
grerte». De som bor utenfor
streken bor i en annen by, en
annen verden, ja en annen
tid, sier Ali. 

– Hit kommer det folk fra
hele Marokko, særlig fra
landsbygda. De er gjerne kon-
servative og fattige, og mange
av dem har aldri vært inne i
bykjernen. De har en helt an-
nen mentalitet som gjerne
forsterkes gjennom de fjern-
synskanalene de ser på. Al Ja-
zeera og Hizbollah-kanalen
Al-Manar er populære og inn-
flytelsesrike. Og det er forun-
derlig hvor mange fattige som
har tilgang til fjernsyn. 

Rask vekst
Den omtalte general Lyautey
døpte i sin tid området fra Ca-
sablanca og nordover langs
kysten til «le Maroc util»,
hvorpå resten av landet følge-
lig ble avfeid som «ubruke-
lig». Kolonistene så altså på
Casablanca som sitt kjerne-
område, men til tross for dette
er ikke deres avtrykk på selve
byen særlig synlig på gateni-
vå i dag. Men i det fugleper-
spektivet som kartet tilbyr
gjenkjenner man mønsteret
fra mange franske byer: Et
historisk sentrum med små-
gater utgjør midten i en spin-

delvev-lignende struktur med
lange avenyer som går utover
og bindes sammen av et antall
ringveier.

Casablanca har mange
interessante art deco-byg-
ninger, men en fornærmer
nok ingen ved å hevde at byen
langt i fra er den fineste i Ma-
rokko, for faktisk er den store
Hassan II-moskeen fra 1993
byens eneste turistattraksjon.
Men Casablanca er Marokkos
økonomiske motor, og alle sø-
kende mennesker i landet
kommer innom, for det er her
de nye ideene fødes. Og i Ra-
bat, den administrative ho-
vedstaden som ligger en ti-
mes togtur mot nord, følger
man fascinert og skeptisk
med.

Selvmordsbombere
Ali Amar var ikke til stede før-
ste gang jeg forsøkte å treffe
ham, fordi det akkurat var
kommet inn meldinger om at
en bombe var blitt detonert
etter en politiaksjon i byen, og
at flere mennesker var døde.
Jeg besluttet å ta den time-
slange turen til fots langs en
av avenyene fra sentrum og ut
til åstedet. Bomben hadde ek-
splodert klokken fem om
morgenen i en sidegate i by-
delen Hay El Farah, et typisk
travelt middelklassestrøk
som, skulle det vise seg, lå
like innenfor Ali Amars strek.

I området rundt åstedet vir-
ker gatelivet helt uberørt. Når
jeg nærmer meg ser jeg grup-
per med mennesker som står
og glaner i hver ende av den
avstengte gatestubben. Til
tross for det sensasjonelle og
tragiske ved hendelsen er
stemningen mer preget av
munter nysgjerrighet: unger
peker, småjenter blunker og
voksne deler sine sterkt mot-
stridende rykter med meg.
Det blir allerede spekulert i
om dette er en forlengelse av
en annen bombe på en inter-
nettkafé tidligere på året. Uni-
formerte menn vokter sper-
ringene, og bare arabiske
stjernejournalister og lokale
etterforskere slipper forbi. Se-
nere samme ettermiddag
skulle en annen bombe gå av
på avenyen jeg hadde brukt
fram og tilbake.

Under bølgeblikken
Under mitt senere besøk hos
Ali Amar sitter han og jobber
med profilen til selvmords-
bomberne. Han beskriver
dem som lutfattige mennes-
ker, noen tunge narkomane
som knapt kan skrive sine
egne navn. Aksjonene virker
helt uorganiserte. Så spør han

hva slags terrorist det egent-
lig er som begynner å slå
rundt seg i en internettkafé
fordi han blir nektet tilgang
til en jihadist-side, for så å
sprenge seg selv i lufta? Det
var dette som skjedde i mars.

Én ting er sikkert: de er ma-
rokkanere, og selv om både
myndighetene og den inter-
nasjonale pressen liker å trek-
ke tråder til Afghanistan og
Palestina, så finnes det ingen
bevis for finansiell eller logis-
tisk innblanding utenfra. Og
mange av dem kommer fra
samme sted, nemlig slumom-
rådet Sidi Moumen i utkanten
av Casablanca. 

Dette ligger ikke bare uten-
for sirkelen på kartet mitt,
men også langt utenfor dets
grenser. Til tross for noen for-
søk på å skaffe meg eskorte ut
til Sidi Moumen, var det Goo-
gle Earth som hjalp meg til
det eneste glimtet jeg fikk at
denne fryktede slummen.
Den kan gjenkjennes ved det
hvite lyset i gjenskinnet fra
bølgeblikktakene som, sam-
men med statlig sensur av
nettjenesten, gjør at den også
her unndrar seg det gran-
skende blikk.

Hvor mange mennesker
som egentlig bor utenfor
kartet mitt, men allikevel
innenfor byens magnetfelt, er
uvisst. Men når det gjelder

terroren, så synes det å være
et mønster at de «ikke-inte-
grerte» gjennomfører gerilja-
lignende stikkangrep inne på
«integrert» område. Er det
riktig som Mike Davis kon-
kluderer med i sin bok «Pla-
net of Slums», at den urbane
krig er framtidens orwellian-
ske sivilisasjonskonflikt, og at
dette er den høyeste form for
selvgod orientalisme, forstått
som vestlig orden mot østlig
kaos?

De tre tabuer
Ytringsfriheten har vært
under press i Marokko, og det
sies ofte at man har tre tabu-
er: kongehuset, religionen og
nasjonens enhet (les: konflik-
ten i Vest-Sahara). Landet har
egentlig hatt et overraskende
brutalt styre, også etter at
franskmennene forlot landet i
1956.

Det lovet bra under den før-
ste kongen, Muhammad V,

SPLITTET: Casablanca er en by med store  

Casablanca er Marokkos økonomiske
motor og idéfabrikk. Men i byens utkant
bor folk som aldri har sett sentrum. – De
bor i en annen by, en annen verden, en
annen tid, sier avisredaktør Ali Amar. 

Casablanca:
■ By i Marokko, ved Atlanter-
havet.
■ Omkring 3,8 millioner inn-
byggere i storbyområdet.
■ Landets største by og øko-
nomiske sentrum.
■ Stor havneby med betydelig
industri.
■ Grunnlagt av portugiserne i
1468 der berberlandsbyen Anfa
lå.
■ På arabisk heter byen Daar 
al-Bayda.

Kilde: Caplex

Dette er saken:
■ Klassekampen presenterer tre
artikler om byer som ligger i
skjæringspunktet mellom øst og
vest. 
■ 5. juni: Istanbul.
■ I dag: Casablanca
■ Neste gang: Moskva
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«Det største problemet er alli-
kevel ikke kongen, men sikker-
hetsstyrkene og politiet» 

ALI AMAR, REDAKTØR 
KLASSIKER: Casablanca er mytenes by, som framstilt i filmklassi-
keren med samme navn.



men han døde tidlig. Etterføl-
geren, Hassan II (1961–99),
var imidlertid nærmest kata-
strofal. Optimismen har
vendt tilbake under dagens
konge, Muhammad VI, og det
virker som om han har gode
intensjoner. Han har blant an-
net forandret familielovene,
noe som særlig har vært til
fordel for kvinnene.

– I virkeligheten startet
denne utviklingen før, under
Hassans siste år, sier Ali
Amar. 

– Og den staret nedenfra, i
folket og av folket. Det største
problemet er allikevel ikke
kongen, men sikkerhetsstyr-
kene og politiet. Men uansett
hvilke problemer vi står oven-
for, så er det min mening at
utviklingen mot større frihet
nå har gått så langt at den
ikke kan snus.

Oppgjør med fortiden
Norsk-marokkaneren Nour-
Eddine Lakhmari laget fil-
men «Blikket» («Le Regard»,
2005), som handler om en el-
dre fransk stjernefotograf
som ser tilbake på sin tid som
krigsreporter i Marokko på
1950-tallet. Et lignende opp-
gjør med fortiden har Marok-
ko selv måttet ta, i form av

sannhetskommisjonen IER,
som ble oppnevnt av kong
Muhammad VI i 2004.

– IER-prosessene fungerte
til en viss grad godt, sier
Nour-Eddine. 

– Man fant ut hva som var
skjedd, og det var det viktig-
ste. Tidligere politiske fanger
fikk erstatning, men ingen
ble straffet. Men det viktigste
er som sagt at historien blir
skrevet ordentlig. Se på Abra-
ham Serfati, jøde og kommu-
nist. Han satt 17 år i fengsel
under années de plomb
(«årene av bly», omkring
1960–90, journ. anm.). For ti år
siden kunne man ikke snakke
om disse menneskene, men
nå skriver de i avisene. I dag
er Abraham Serfati en helt!

Man må ikke glemme at
Marokko også har et toleran-
sens ansikt: under den andre
verdenskrig nektet man å ut-
levere jøder til den franske Vi-
chy-regjeringen. Både denne
og den forrige kongen brukte

framstående jøder som nære
rådgivere.

Myten Casablanca
Casablanca har vært
sammensatt fra fødselen. På
30- og 40-tallet inviterte man
italienske, spanske og ameri-
kanske arkitektstudenter
over, og resultatet av deres le-
kenhet er noe man vel kan
kalle en maurisk-kalifornisk
stil. Men det som har skjedd
siden er eksempler på to ting:
det historiske bysentret glem-
mes, og den nye «hensynslø-
se» arkitekturen – både for de
rike og de fattige – får domi-
nere fullstendig ettersom
byen ekspanderer. Den store
immigrasjonen fører virkelig
til mye usikkerhet. For Ma-
rokko er blitt nettomottaker
av flyktninger, noe som mer-
kes spesielt godt i Casablanca.

– Samtidig er Casablanca i
seg selv en myte. Folk fra hele
Marokko reiser hit for å kun-
ne si at de har shoppet eller

vært på diskotek. Marokko er
det desidert mest liberale lan-
det innenfor den arabiske ver-
den, og «Casa» er landets
mest liberale by. Jeg bare
minner om det som skjedde i
hippie-byen Tangier på 1970-
tallet, noe som også marok-
kanske forfattere, særlig Mo-
hamed Choukri, både skrev
om og levde ut.

Dobbeltspill?
Alle jeg snakker med i Casa-
blanca nevner – om enn litt
motvillig – filmene «Les Ang-
es de Satan» (Ahmed Bou-
lane, 2006) og «Marock» (Laila
Marrakchi, 2005). Førstnevnte
er basert på virkelige hen-
delser omkring et kjent feno-
men for oss nordmenn, nem-
lig et satanistband. Gruppens
medlemmer ble tiltalt for dje-
veldyrkelse, og selv om fil-
mens avsløringer er ganske
tamme, og musikerne til slutt
ble frikjent, så er dette en god
sak for alle med en viss drag-
ning mot det bisarre.

«Marock» er en film som tar
opp jødisk-muslimsk ung-
domskjærlighet i Casablancas
sekulære overklasse. Dette er
nok først og fremst en tenå-
ringsfilm, men man kan alli-
kevel hevde at dens hovedmi-

sjon er sosial kritikk gjennom
å pirke borti tabuer. 

Begge disse filmene ble an-
grepet av Marokkos islamis-
tiske parti PJD, som for en tid
siden oppnådde rundt 40 pro-
sent på meningsmålingene,
og det rettslige etterspillet er
interessant. Ali Amar speku-
lerer i om folket bak «Les
Anges de Satan» ble trukket
inn i rettsalen for å beskytte
dem selv mot islamistene,
som selv ofte er i konflikt med
rettsvesenet, mens Nour-Ed-
dine lurer på hvem som beta-
ler de enorme bøtene som for
eksempel Le Journal Hebdo-
madaire er blitt tildelt. 

Hans retoriske spørsmål
innebærer en teori om at det
er kongen selv som først
skrev ut boten, for å framstå
som en streng religionens
vokter, og så betalte den, for å
beskytte ytringsfriheten.

Om natten viser en laser fra
minareten i Hassan II-moske-
en, verdens tredje største,
veien tilbake til Mekka.
Mange av byens parabolan-
tenner peker i den samme ret-
ningen. Hvilken vei velger
Marokko?
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   klassemotsetninger. Her leker en gutt i slummen i Sidi Moumen, like etter at en selvmordsbomber fra samme sted utløste en bombe i en internettkafé i mars i år. FOTO: AFP/SCANPIX

«Jeg bare minner om det som
skjedde i hippie-byen Tangier
på 1970-tallet» 

NOUR-EDDINE LAKHMARI, FILMREGISSØR




