
YES til «The Yes Men»!

En frekk form for politisk aktivisme
Berit Rusten primo november 2013

På Oslo International Acting Festival 2013, 1-7 juni 2013 hadde «The Yes Men» (TYM), ved Igor 

Vamos, en workshop om «political activism». Ettersom jeg er scenekunstner og opptatt av politisk 

aktivisme, kastet jeg meg med på denne workshop.  Jeg var spesielt interessert fordi jeg tidligere 

har sett  filmen «The Yes men» der TYM virkelig klarer å avsløre og latterliggjøre Verdensbanken 

og maktens «supermenn» på en fornøyelig måte. Se: http://www.youtube.com/watch?

v=hmuF3SJhWI4. Studer spesielt tracket fra 38,43 minutter ut i filmen, der Jacqes Servin klasker 

en gedigen gullpenis frem på talestoler, foran intetanende representanter fra Verdensbanken, som 

tror han er en ekspert som skal løse globaliseringsproblematikken. 

-Om man virker important, kan man presentere hva som helst, er en kjøreregel for TYM. 

Hva er The Yes Men?

-»The Yes Men»(TYM) are a culture jamming activist duo and network of supporters created by 

Jacques Servin and Igor Vamos.Through actions of tactical media. TYM primarily aim to raise 

awareness about what they consider problematic social issues.

Det er noe vanskelig å oversette cultur jamming til norsk, men kulturjamming er en måte å arbeide 

politisk på, som blir brukt av mange sosiale bevegelser som er mot det konsumsamfunnet som har 

utviklet seg, spesielt i vesten. Å drive med kulturjamming, betyr å radbrekke mediakulturen og de 

etablerte institusjonene. Hensikten er å avsløre metoder for maktutøvelse som finnes i samfunnet, 

og på den måten bevisstgjøre folk slik at man kan skape en progressive forandring.  En vanlig 

taktikk for kulturjamming er å omskape/refigurere/radbrekke kjente logoer, kjente utsagn og 

produktprofiler. Ironi og satire er typisk. Kulturjamming er en reaksjon på konformiteten i 

holdninger og politikk. Det viktigste er at dette er en leken måte å forstyrre makta på, som vi i noe 

traurige Trondheim (ikke generelt traurig, men når det gjelder politisk aktivisme) godt kan lære av.

TYM er opptatt av å underminere makta. De regner seg som en del av 

alterglobaliseringsbevegelsen. For eksempel i Seattle 1999. Der «stjal» de en forside fra 

Verdensbankens nettsted og presenterte sine noe surrealistiske tjenester. Og folk som var opptatt av 
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hva Verdensbanken hadde å si, bet på og inviterte dem til å holde foredrag ol. Den gangen var det 

enklere, da internett var relativt nytt.

TYM samarbeider ofte med organisasjoner som har kompetanse på det feltet de ønsker å forstyrre. 

De gjør grundig research. De prøver å følge pengestrømmen. Dit det ofte er mørklagt. Så løfter de 

frem lugubre saker og vrir  rundt. For å få vite mere om metodene og hva som skjer, har TYM 

etterhvert utviklet sider som  «A toolbox for revolution», se: http://beautifultrouble.org/ og «Yes 

Lab», se http://www.kickstarter.com/pages/yeslab

TYM ville bare fucke up noe som var kjedelig. Det regnet seg ikke som politiske.  De ville ha det 

morsomt. Men, det var et opprør mot maktesløsheten. Og Alltid. Alltid. Har de en gjennomarbeidet 

pressestrategi, med pressemeldinger osv. TYM smiler seg til toppene. Fremstår ikke i opposisjon. 

Foreslår alternativer. Henvender seg til publikum. De driver  med politisk intervensjon. De gjør noe 

uventet. Deres utgangspunkt er at de villeste spørsmål kan være reelle. De bruke svart humor. De 

presenterte våte drømmer

Notater fra workshopen

Min presentasjon av The Yes Men´s (TYM) arbeid baseres på notater fra workshopen med Igor 

Vamos. TYM har gjort mye. Mye er dokumentert på You Tube, så denne artikkelen er full av 

henvisninger til nettet. Det betyr at det ikke bare er det du leser som vil opplyse deg om TYM, men 

alle gangene du klikker deg inn på lenker jeg har oppgitt. Bruk tid. Kos deg!

The Barbie Liberation organization

For The Yes Men startet det med  The Barbie Liberation organization i 1993. 

Se: http://www.youtube.com/watch?v=eMHMf9y-27w

TYM hadde sett seg lei på kjønnsrollemønsteret som Barbie og Kent representerte. De kjøpte opp 

en del dukker. Manipulerte dem teknisk, slik at Barbie hadde mannsstemme og snakket om våpen 

og krig og Kent fikk kvinnestemme og snakket om mere «rosa»saker. La de manipulerte dukkene 

tilbake og sørget for at de ble spredd rundt omkring i ulike butikker. De hadde lagt inn noen 

adresser,  som folk kunne kontakte om det var noe galt med varen. Og det gjorde folk. De kontaktet 

produsentene, som ikke skjønte noe. Det var reportasjer med gråtende barn, som ble skremt av 

agressive Barbier osv. Etter noen dagers mediekjør, sendte  TYM ut en pressemelding, der de 

avslørte hva og hvorfor dette hadde skjedd.
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Fake NewYork Times

Med autentisk logo, som ble trykket i mange tusen eksemplarer og spredd. 

Se: http://www.youtube.com/watch?v=uTOGmg6k5P4.

De ville vise hvordan reelle endringer kunne se ut. Hva ville skje om de politiske drømmene ble 

realisert. Hovedoverskriften var  "IRAQ WAR ENDS". Dette var få uker etterat Barack Obama ble 

valgt til president (2008) og USA var fortsatt tungt inne i Irak.

-Er dette virkelig sant, utbrøt en leser.

-Det kan bli sant, om vi krever det, var The Yes Men´s svar.

The Harry Potter alliance

TYM laget The Harry Potter alliance. Med dette fikk de Harry Potter fans til å støtte arbeidet  etter 

jordskjelvet i Haiti. Dette var i følge Igor Vamos «Brand Jacking»(BJ). I følge Wikipedia er  BJ når 

noen tar identiteten til noe eller noen og bruker den i en annen sammenheng enn den identiteten 

opprinnelig assosieres med. BJ er en kombinasjon av ordet branding og hijacking og brukes for 

kampanjer i sosiale medier. 

Mickey Mackie

Denne Brand Jacking har The Yes Men(TYM) også brukt for å støtte Barack Obamas forslag på 

Helselov. Her laget TYM en film, en gerillja musikal, der det var Mickey Mackie som gikk for 

forbedringer.

Rosa Tanks

«Space Hijackers» er en annen metode. Protester mot våpenproduksjonen. Kjøp en tanks. Mal den 

hvit eller rosa. Skaff noen som er utkledd som som politi og militær. Sørg for presse og 

dokumentasjon. Voila!

Guantanamo i Disneyland

Et annet eksempel på politisk aktivisme, slik TYM  arbeider, er  Guantanamo i Disneyland. Se: 

http://www.woostercollective.com/post/breaking-the-story-disneyland-doesnt-want-you-to-know

Dette var iscenesatt av gatekunstneren Banksy. Han hadde plassert figurer, med de typiske organge 

Guantanamodressene, innafor sperringer, så familer på hyggelig søndagsutflukt i Disneyland måtte 

sperre opp øynene.
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The Teddybear catapult

Etterhvert som alterglobaliserinsgbevegeslen vokste, ble politisperringene rundt møter som 

Verdensbanken og lignene organisasjoner avholdt, større, bredere og mere voldelige. De 

demokratsike rettighetene til å ytre seg der ting skjedde, ble fratatt demonstrantene. Da ble «The 

Teddybear catapult» lansert. 

Se:  http://www.youtube.com/watch?v=mgY8FoAsMp8

Dette startet i Quebec i 2001.

-Two anti-free trade protesters were arrested Wednesday at Ottawa’s House of Commons after they 

unfurled a banner reading “Decriminalize Democracy” in the public gallery. The pair began 

throwing teddy bears onto government benches occupied by parliamentarians. Security guards 

quickly subdued and charged them with causing a disturbance. Government House leader Don 

Boudria refused to see the humor in the situation. “This is Parliament, not a recreation center, not a 

demonstration hall, or not a barricade, and any use of the building for anything other than 

parliamentary purposes is wrong,” he said.

Survival ball

The Yes Lab trener stadig nye folk i metodikken til TYM. I samarbeid med TYM  gjorde noen av de 

som hadde deltatt på en Yes Men Lab et stunt på klimakonferansen i Kjøbenhavn i 2009. Der ble 

Canada avslørt som et verstingland, som et eksempel på vesten.

75% av klimautslipp fra vestlige land.

80% av kostnadene må de fattige landene ta.

Denne gangen laget TYM og co et eget presserom for Canada. Inviterte pressen  og presenterte en 

overraskende nyheter. En survival ball. Se: 

http://www.survivaball.com/

http://www.youtube.com/watch?v=pkcBfVQFo5Y

Shell Arctic

Flere og flere stunts fokuserer på miljøI 2012 samarbeidet The Yes men med Greenpeace. Et ironisk 

stunt. De brukte designen fra Shells webside. De laget en egen greie der folk kunne komme med 

sine meninger. Folk trodde de hijcaked sida til Shell.  25000 bidro.  Se: http://arcticready.com/arctic
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My hair cares

Her samlet  man hår som kunne brukes til å rense oljeutslipp

http://yeslab.org/project/my-hair-cares

Det er mange flere, inspirende eksempler. Sett av en kveld og klikk deg rundt.

Kostymering

The Yes Men(TYM) er svært bevisst kostymeringens rolle. La kostymeringen være visuell, slik at 

media digger å ta bilder, sa Igor. Han viste til en annen av mine helter, Guillermo Gomez Pena. 

(Jeg arbeidet med han i Wales i 2007). Han er  superperformativt. Se:http://www.youtube.com/

watch?v=txaY7ZAV5ck

Eller Gandhis «The salt march». Der var selvsagt også kostymeringen iscenesatt og symbolske. Og 

man  sørget for at media fulgte  med..

-Revolusjon skjer ikke i et vakuum. Man må jobbe med media, gjentok Igor ofte i løpet av 

workshopen.
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Om man er kledd riktig kan man komme inn på en hvilken som helst konferanse og bort til mikken. 

Og om du da bruker wireless mikk, kan de ikke stoppe deg. Og du har all oppmerksomhet du 

trenger, gliste han.

Han trakk frem kostymeringen til sufragettene i USA. De kledde seg om greske gudinner. Kostymer 

gjør aktørene til mediadarlinger.

Andre sterke politiske eksempler er Zapatisene med sine svarte masker.

http://radikalfront.com/zapatistene-oppror-og-verdig-motstand/

http://www.lmd.no/index.php?article=12003

Eller fra den arabiske våren, der man brukte «brødhjelmer» (se bildet).

Denne type hodeplagg ble introdusert under protester i Yemen i 2011. En mann brukte brød rundt 

hodet, for å beskytte seg mot slag fra politiet. Disse hodeplaggene ble et yndet objekt å fotografere 

og bildene spredde seg i media og på nettet. Se:http://knowyourmeme.com/memes/bread-helmet-

man
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Very Best Ghillie Suit 
En gruppe i Zürich, som hadde deltatt på en The Yes Men Lab, ville demonstrerte mot bankene. 

Deres kostymer er så rare at politiet aldri grep inn.

http://www.youtube.com/watch?v=j3Ih8iaBAuY

Etikken

Den er selvfølgelig diskutabel, men dette er IKKE jounalistikk, dette er kulturjamming, sa Igor 

Vamos. Som parodi eller om man sampler trenger man ikke forholde seg til opphavsrett, vær 

varmsom plakater osv, mente han. Det er mange grå soner. Men, rettsystemet skaper redsel for 

IKKE å gjøre noe. Man tør ikke lengre ta en risiko. Igor Vamos var opptatt av at man måtte kreve 

sin rett for å oppå forandring. Ikke spørre om tillatelse på forhånd.

I alle fall i USA har The Yes Men aldri blitt saksøkt, enda. Om noen av de selskapene de har 

jammet, skulle saksøke dem, ville søkelyset blitt virkelig satt på deres virksomhet, og dette tåler de 

ikke. 

Råd for å lage revolusjon

Igor Vamos´s råd for å lage revolusjon er å aldri glemme humorens makt. Den er det aller viktigste 

våpen vi har om vi ønsker forandring.

La ting skje! Her noterte jeg at Naomi Klein´s film «The Take» er et godt eksempel.

http://www.youtube.com/watch?v=dMnUkOB4fIE

La oss bli frekkere. La oss ta vår rett! Så kan vi selvsagt diskutere hva det innebærer.

OBS: The Yes Men´s andre film, «The Yes Men Fix the World», er også morsom og anbefales.
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