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Legg ved portrettfoto.
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Innlegg: 3000 tegn inkludert mellomrom.
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forkorte innlegg.
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På Dagsrevyen 10. desem-
ber kunne hele landet 
bivåne at prinsesse Ingrid 
Alexandra fløy et F16-fly, 
som faren sin 30 år tidli-
gere. Innslaget fremstilte 
det som tøft og staselig. 
Med kongelig deltagelse 
ble det glamorøst.

Det jeg tenkte var, at 
dette er et ledd i militarise-
ring av samfunnet. Vi skal 
vennes til å synes at det er 
greit at krigsmaskiner og 
våpenmakt blir heiet fram i 
det offentlige rom. Jeg 
tenkte at en 17-åring ikke 
får lov å kjøpe øl. Og at ti år 
tidligere var flyet prinses-
sen satt i, et av flyene som 
kastet 588 bomber over 
Libya og hovedstaden 
Tripoli. Da var prinsessen 
sju år gammel, like gam-
mel som jeg var da jeg gikk 
mine første skoleår i denne 
gamle kulturbyen, en 
glansfull metropol allerede 
i romertiden.

Kjære prinsesse, tenkte du 
på at det høyteknologiske 
vidunderet var en draps-
maskin brukt til å sønder-
bombe liv, vannverk og 
strømforsyning? Vi husker 
bildene av prinsessens 
mor: «Mette-Marit, sterkt 
preget» av sitt besøk i flykt-
ningleir i Midtøsten. Ja, 
ødelagt liv og store flykt-
ningstrømmer er resultatet 
av våpenbruk og kriger. Var 
det noen som tok ansvar og 
fortalte prinsessen at et 
F16-fly bruker 3252 liter 
drivstoff i timen?

Kjære Ingrid Alexandra! 
Jeg håper at du vokser inn 
i din rolle som freds- og 
miljøprinsesse. Jeg tenker 
at du må være virkelig tøff 
for å klare det. Lykke til!

Susanne Urban,
styremedlem, IKFF Bergen

susanne@urbanrabbe.no

Kjære 
prinsesse

SWEET 17: Ingen øl, takk – 
men litt bombing er greit.

MILITARISME
Susanne Urban

er fra den uvitenskapelige medisin.

E bestå?


