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Både publikum og
arbeidende på festi-
valen trekker fram
Karlsøyfestivalens
solidariske hjerte.

KARLSØY I TROMSØ (Nord-
lys): En av vennegjengene som har
ankommet årets festival, gjorde det
på en litt spesiell måte.

– Vi kom hit med båt, opplyser
festivalveteran Gørill Danielsen.

Og da skal det gjøres ordentlig:
– Vi har sjørøverflagg, og så er

jeg jo pirat, ser du, legger Barbro
Joakimsen til med lapp foran det
ene øyet.

– Hva er det som gjør Karlsøy-
festivalen så spesiell?

– Det er samholdet og solidarite-
ten, svarer Maria Aspmo raskt.

– Ja, her ute kan man være hvem
man vil. Alle her er venner, skyter
Stefan Hauglid inn.

Innholdsrikt
Men det er ikke bare samholdet
gjengen skryter av. Selve innhol-
det i festivalen blir også trukket
fram:

– Det er en festival med mange
magiske opplevelser, som bare
skjer. Noen ting planlagt og an-
dre uanmeldt. Det er ikke så mye
styr som på enkelte andre festi-
valer. Karlsøyfestivalen setter fø-
lelsene i kok, utdyper Danielsen.

– Men du må få med i avisa at vi
mista takluka på båten vår. Kanskje
noen finner den, sier Aspmo og ler.

De aller fleste kjenner til den på-
gående konflikten mellom Palesti-
na og Israel. På Karlsøyfestivalen
virker dette fjernt, ikke bare geo-
grafisk. På et utendørskjøkken står
Khalid Abuwarda og Hassan Aln-
emnem fra Palestina og lager mat
sammen med Amir Appelbaum fra
Israel. De kommer godt overens, og
selger eksotisk mat til sultne festi-
valfolk.

– Vi har det bra, det er en mor-
som jobb, forteller Abuwarda
mens han lager falafel.

Han og Alnemnem står for sala-
ten, mens Amir Appelbaum lager
humus og sesamsaus.

– Vi legger alt til side og lager
mat for fred sammen, utdyper han.

Årets politiske tema på festiva-
len omhandler finanskrisen og de
sosiale bevegelsene som verden
har vært vitne til de siste årene. 

Cecilie Breivik Hansen, Kristine
Nybø og Tiago Matos har invitert
aktuelle internasjonale skribenter
og aktivister til å holde innlegg på

seminaret Finanskrise! Seminaret
skal belyse bakgrunnen for finans-
krisen, og i tillegg diskutere felles-
trekk, sammenhenger og forskjel-
ler mellom de sosiale bevegelsene
som har oppstått som følge av kri-
sen. 

– Det hele startet som en idé. Vi
ville lære mer om krisen. Så utvidet

det seg, og nå skal vi holde dette se-
minaret som vi også holder i Oslo
på mandag, opplyser Cecilie Brei-
vik Hansen.

– Det har vært en utelukkende
positiv respons fra de vi har invi-
tert. Alle har takket ja.

Internasjonalt
De inviterte er: Engelske David
Harvie, som er førsteamanuensis i
økonomi ved University of Leices-
ter, islandske Sólveig Anna Jóns-
dóttir, som tok seg inn i parlamentet
under protestene som fulgte da fi-
nanskrisen rammet Island i 2008,
amerikanske Shon Meckfessel som

skriver sin PHD-avhandling om
Occupy-bevegelsen i USA, den
greske økonomilæreren Thodoris
Velissaris, som den siste tiden vært
paneldeltaker i flere offentlig fora
om den greske situasjonen, sven-
ske Mårten Björk, som skriver om
de ulike sosiale bevegelsene som
har oppstått i etterkant av finans-

GODE VENNER: Vennegjengen i Camp Kaos ankom torsdag festivalen i en 18-fots båt med piratflagg. De skryter av det samholdet og den solidariteten festivalen b
kimsen, Stefan Hauglid og Ronny Carlsen. 
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byr på. Fra venstre: Gørill Danielsen, Maria Aspmo, Audun Hillestad, Barbro Joa-
Alle foto: Bjørn Lockertsen

VINDFULLT: Søstrene Dahl får hjelp av teltnabo Trond Hauan i vinden.
Fra venstre Anniken Krane Dahl, Trond Hauan, Ellen Karoline Dahl og
Lise Dahl. 

MAT FOR FRED: Khalid Abuwarda og Hassan Alnemnem fra Palestina la-
ger mat sammen med Amir Appelbaum. Amir var ikke med da bildet ble
tatt. 

FINANSKRISEN: Seminaret med samme navn omhandler årets politiske
tema under Karlsøyfestivalen. Aktivister og skribenter fra hele verden
er invitert til debatt: Fra venstre: Kristine Nybø, Thodoris Velissaris, 
Cecilie Breivik Hansen, Shon Meckfessel, Rodrigo Sanchez, Tiago Ma-
tos, Tatiana, Tarek Shalaby og Sólveig Anna Jónsdóttir.

krisen, den spanske aktivisten Ro-
drigo Sanchez som tilhører 15.
mai-bevegelsen og den egyptiske
aktivisten Tarek Shalaby, som var
en av de første opprørerne på Ta-
hirtorget.

– Målet er å på sikt få bedre
forståelse for bakgrunnen til fi-
nanskrisen, og de bevegelsene

som har vært i det siste, opplyser
Hansen.

De som ønsker å få med seg den
viktige og innholdsrike debatten,
men ikke kan komme på Karlsøy-
festivalen, har muligheten til å få
med seg seminaret digitalt.

– Vi skal streame det, så alle kan
få det med seg, avslutter Nybø.

1. Hva er en rundbrenner, hvis

vi ikke tenker på en Don Juan?

2. Hvor ligger vintersportsste-

det Davos?
3. Hva slags ombud har både

Beate Gangås og Kristin Mile

vært?
4. «Naiv. Super.» var en av

1990-tallets mye omtalte nor-

ske romaner. I hvilket år kom

den ut?
5. Ble Kong Olav født på

1800-tallet?
6. Hva er et jordeple?

7. Hvor ligger Kristiansand

lufthavn?
8. Hva er Deweys desimal-

klassifikasjon?

1. En høy koksovn som holder
varmen døgnet rundt. Det kan
også være en parafinlampe
med veke i en ring.
2. I Sveits
3. Likestillings- og diskrimine-
ringsombud
4. I 1996
5. Nei, han ble født i 1903
6. Potet
7. Kjevik
8. Et system for klassifikasjon
av bøker etc., brukt av biblio-
tek i Norge og flere andre land.

QUIZ-LØSNING

– Hva har du gjort denne som-
meren?

– Dette er den tredje ferieuka
jeg har. Hittil har jeg vært én og
en halv uke på slåtta, og én og
en halv uke på festivalen.
– Karlsøyfestivalen er i gang.
Hvordan føles det?

– Mye av arbeidet med festi-
valen har blitt tatt over av ung-
dommen, så det er atskillig
mindre stress for meg. Men
samtidig har det vært slik at når
jeg tidligere har jobbet hele ti-
den under festivalen, så har jeg
ikke hatt tid til å føle det stres-
set som har vært. Nå som jeg
slapper litt mer av, så er det let-
tere å merke det. Men det er
klart, nå har jeg mye mer tid til
å kose meg på festivalen.
– Jeg så at du jobbet i  stad!

– Hehe, ja noen oppgaver
har jeg fortsatt, men andre
oppgaver som booking og
transport har ungdommen tatt
ansvar for.

Navn:
Alder:

Aktuell:

Navn:Svein l Haugen
Alder: 61
Aktuell: Mange år i
ledelsen for Karlsøy-
festivalen

ngasjement
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