
– Karlsøyfestivalen handler
ikke bare om underholdning.
Festivalen har et manifest og et
formål som vi ønsker å fremme
gjennom vårt politiske program.
I år er temaet «Reclaim», fortel-
ler festivalkoordinator Svein-
Egil Haugen.

«Reclaim», eller «ta tilbake»,
er en internasjonal bevegelse.

– Det er et nettverk, eller en
holding, som ble dannet i forbin-
delse med antiglobaliserings-
kampen og G8-møtet. Det foku-
serer på å ta tilbake de
kommersialiserte gatene og lage
en gratis folkefest, forteller en av
arrangørene, Ole Pedersen.

Ta tilbake kysten
– For oss er det mest nærlig-

gende å fokusere på fiskeriene.
Det som nå skjer, er et ran av
kystbefolkningen. Og det som
ranes, er ressurser som har til-

hørt kystbefolkning-
en i årtusen. Det er
verdt en kamp, sier
Svein- Egil Haugen.

Karlsøyfestiva-
len arrangeres neste
helg og tilbyr et va-
riert program. Det
arrangeres blant
annet seminarer
med «Adbusters» et
aksjonsbasert nett-
verk for «mentalt
miljøvern» og Svein
Johansen fra «Fol-
kets rett til fiskeriall-
menningen».

– I tillegg kommer Nimsanik
Aqbal, en tidligere geriljasoldat
fra Guatemala. Han skal fortelle
om hvordan mayaindianerne
jobber for å holde på sitt eget
verdensbilde i møtet med en 
turbokapitalistisk globalisering.
Ikke så ulik vår problemstilling

langs kysten her hjemme, fortel-
ler Ole Pedersen. 

Annerledes
Lørdag formiddag er det duket

for paneldebatt med alle første-
kandidatene fra partiene i Troms
til stortingsvalget.

– Jeg gleder meg veldig.
Karlsøyfestivalen er en annerle-
des festival som setter viktige te-
maer på dagsordenen. Det som
nå skjer langs kysten, rammer
Nord-Norge verst og fortsetter
denne utviklingen, blir kysten
lagt øde, sier stortingskandidat

for SV, Lena Jensen.  
– Det er et viktig tema som

skal diskuteres. Dagens fiskeri-
politikk vil føre til en avfolkning
av samfunnene langs kysten og
fisken vil forsvinne, sier Thor
Tøllefsen, stortingsrepresentant
for Kystpartiet.
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Karlsøyfestivalen 

kjemper
for kysten

Anette Svensgaard Steinert  
og Alexander Sørensen (foto)

Karlsøyfestivalen er ikke bare
musikk, men også politikk. I år
er temaet «Reclaim» – som
betyr «ta tilbake».

SPENNENDE OG VARIERT: Årets Karlsøyfestival kan by på et variert og spennende politisk program. Fra venstre: Ole Pedersen, datteren Ranja Pe-
dersen Haugen, Lena Jensen (SV), Thor Tøllefsen (Kystpartiet) og festivalkoordinator Svein-Egil Haugen.

Usikkert for privatgymnas
Kine Sandnes

Til tross for mange
søkere, er det ikke
sikkert at John Bauers
privatgymnas starter
opp i Tromsø til høsten. 

Tidligere i juli fikk John
Bauergymnaset innvilget sin
søknad om å starte opp en av
sine skoler i Tromsø, men nå
ser det mørkt ut for oppstart
høsten 2005 likevel.

På skolens hjemmesider

skriver de følgende:
«Vi starter i Tromsø – nå i

august 2005 – hvis elevene i
Tromsø vil!».

Men i realiteten er ikke dette
tilfellet. For ifølge styreleder i
John Bauergymnaset, Kåre
Agnar Syltebø, er det verken
mangel på elever eller lærere i
Tromsø. 

– Vi har fått inn flere søkna-
der fra elever, men vi har ennå
ikke bestemt oss for om vi
kommer til å starte opp i år,
sier Syltebø til «Tromsø».

Han var tidligere i denne
uken i Tromsø for å kikke på
lokaler til gymnaset på vestsi-
den av øya. På grunn av feri-
eavvikling kan ikke Syltebø si
noe om årsaken til utsettelsen
av oppstarten.

De to andre skolene, So-
nans videregående skole
Tromsø og Akademiet videre-
gående skole Tromsø, som
også fikk innvilget sin søknad
om å starte opp i Tromsø,
drøyer sin oppstart til høsten
2006. 


