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Problemet med islamisk ekstremisme
kan løses på under fem år
Den somalisk-amerikanske imam Hassan Ali Mohamud er dømt til døden af den ekstremistiske terrorgruppe al-Shabaab, efter at han åbent har kaldt
dens ideologi ”forskruet” og ”i direkte strid med islam”. Han tror på, at man kan forpurre terrorgruppens rekruttering af unge mennesker
AF KARITTE LIND BEJER

Hassan Ali Mohamud
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Det er ikke at se spøgelser,
når USA og EU udtrykker stigende bekymring for den islamistiske terrorgruppe alShabaabs rekruttering og
indflydelse i Afrika. Den bekymring deler den 53-årige
imam og jurist Hassan Ali
Mohamud til fulde. Ikke
mindst på vegne af moderate
muslimer.
”Det er et meget alvorligt
og voksende problem. Flertallet af muslimske unge i
Afrika, specielt i Østafrika, er
arbejdsløse. Mange af dem
har ikke råd til at få en videregående uddannelse, og alShabaab udgør et alternativ,
fordi de kan tilbyde træningsprogrammer og skolegang,” siger han.
Hassan Ali Mohamud kom
for alvor i mediernes – og alShabaabs søgelys – i september sidste år, efter at han
åbent fordømte gruppens terrorangreb på det mondæne
indkøbscenter Westgate i
Kenyas hovedstad, Nairobi,
hvor mindst 67 mennesker
blev dræbt.
”I min første fredagsbøn efter angrebet fordømte jeg
grusomhederne og understregede, at islam forbyder
drab på uskyldige mennesker. Islamisk sharia understreger i høj grad menneskelivets hellighed,” udtalte han
for nylig til den østafrikanske
ugeavis The East African.
Men han fik allerede nok,
før Westgate-angrebet fandt
sted, fortæller Hassan Ali
Mohamud. Nærmere betegnet i 2012, hvor al-Shabaab
bombede Hotel Muna i Mogadishu, og 11 hotelgæster blev
dræbt.
Da havde gruppen allerede
flere terrorangreb på samvittigheden, men efter angrebet
på Hotel Muna erkendte den
fredselskende Hassan Ali Mohamud, at konflikten ikke
kunne løses helt uden våben,
og at moderate muslimer, der
som han selv befandt sig i
sikkerhed i udlandet, var
nødt til at tage til genmæle
mod al-Shabaab og gøre verden opmærksom på, at ekstremisterne intet havde med
moderate muslimer eller
”sand” islam at gøre.
Indtil da havde Hassan Ali
Mohamud bestræbt sig på at
forstå den islamistiske terrorgruppe al-Shabaab og at imødegå den frustration blandt
de mange unge, arbejdsløse
medlemmer, han ved gruppen tæller. At møde dem med
respekt, dialog og viden om
islam – til trods for den store
indbyrdes uenighed – var i

HVEM?

Somalisk-amerikansk
imam og uddannet jurist, der
åbent har erklæret al-Shabaab
verbal ’krig’ og rådigver den
amerikanske regering i spørgsmål, der har med radikalisering
af unge muslimer at gøre.
Hassan Ali Mohamud er også
leder af et ungdomscenter for
kommende muslimske missionærer i Minnesota, USA.

HVAD? Al-Shabaab befinder sig i en blindgyde, når

det kommer til islam. Organisationen har ikke noget
med sand islam, men skader alle - såvel kristne som
moderate muslimer. Der skal findes en løsning på
problemet, der er voksende, men det kræver et fælles
fodslag Somalia og det internationale samfund
imellem, og det fodslag mangler fortsat.

HVORFOR? Siden angrebet på Westgateshoppingcenteret i Kenyas hovedstad, Nairobi, i
september sidste år har Hassan Ali Mohamud åbent
fordømt al-Shabaab og deres handlinger samt radikaliseringen af islam.
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0 En kvinde tager et billede af stearinlysene uden for det mondæne indkøbscenter Westgate i Kenyas hovedstad, Nairobi. Terrorgruppen al-Shabaab angreb i september
centeret, og mindst 67 mennesker blev dræbt. – Foto: Carl de Souza/AFP/Scanpix.

fuld overensstemmelse med
hans udlægning af islam og
den undervisning, han har
givet det ene hold studerende
efter det andet i sine mange
år som leder af et ungdomscenter i USA for oplæring af
de kommende missionærer. I
2006 gav den tilgang fortsat
mening for ham.

Dengang udgjorde al-Shabaab, omend allerede da yderligtgående og under et andet
navn, stadig en del af den
sammenslutning af muslimske grupperinger kaldet Unionen af Islamiske Domstole,
der fandt sammen efter opgøret med de forhadte rebeller i
Somalia og ønskede at få landet på ret køl.
”Vi var fælles om at efterstræbe et ikkevoldeligt mål:
at redde Somalia fra det herskende kaos. Og det lykkedes. Det var en succeshistorie,” husker Hassan Ali Mohamud, der fulgte processen
tæt.
På næsten mirakuløs vis
lykkedes det Unionen af Islamiske Domstole at etablere
fred i landet. Sammenslutningen af islamiske grupper
talte såvel moderate musli-

mer som det fornævnte alShabaab, men somalierne
selv hæftede sig ved det uomtvistelige faktum, at de nu atter kunne bevæge sig frit i gaderne uden at frygte overfald,
drab eller voldtægt.
Lufthavnen genåbnede for
første gang i 11 år, og der herskede fred efter mange års
voldeligt anarki, rapporterede medierne dengang. Sådan
udlægger Hassan Ali Mohamud også forløbet i dag.
”Og det nuværende al-Shabaab var en del af det forløb,”
siger han.
Det var efter, at de afviste
valgresultatet og udskilte sig
fra Unionen af Islamiske
Domstole, at situationen
spidsede til. Men selv da opgav Hassan Ali Mohamud ikke troen på, at vejen frem
måtte forblive ikkevoldelig og
gå gennem dialog og respekt.
Imamen havde god kontakt
til den valgte Sheikh Sharifregering, som han henvendte
sig direkte til med en opfording om at få autoritet til,
sammen med 19 andre imamer, at mødes med al-Shabaab i et forsøg på at komme
overens med dem ad fredelig
vej.

”Jeg ved, at mange af alShabaabs medlemmer er
’uskyldige’ i den forstand, at
de er med i gruppen, fordi de
er arbejdsløse, mangler penge og savner indflydelse i
samfundet. De er vildfarne
unge mennesker, som al-Shabaab stiller jobs, penge, uddannelse og magt i udsigt, og
det var dem, vi ville tale ud af
at deltage i terrorhandlinger.
Vi kunne have nået mange.”
Sheikh Sharif-regeringen
tog dog ikke imod tilbuddet.
Diskussionen blev aldrig taget, og ”i stedet blev al-Shabaab stærkere” ifølge Hassan
Ali Mohamud.

Siden han skiftede taktik, er
livet blevet farligere for imamen, der også er ægtemand
og far til syv børn. Selv kalder
han sig for ”a dead man
walking”.
”Om Gud vil, overlever jeg
længe nok til at lede moderate muslimer og sikre, at vores
ungdom, specielt i Østafrika,
bliver undervist i den rette islam, der belærer om en civilisation i fredelig sameksistens
(religionerne imellem, red.).”
I interviewet med den østafrikanske ugeavis The East

African understregede Hassan Ali Mohamud, at ”ekstremisme er en trussel mod alle
mennesker inklusive muslimer, og det er vores religiøse
pligt at beskytte menneskeliv
og at opponere imod enhver
handling, der destruerer liv.”
Fra den udlægning af islam
til al-Shabaabs gentagne terrorangreb og drab på uskyldige civile synes der milevidt.
Og det er der.
”Hvor moderat islam ønsker et kalifat (en islamisk
statsform, der samler alle
verdens muslimer under den
samme politiske enhed, red.)
og en gradvis og ikke-voldelig indførelse af sharia og tillader fredelig sameksistens
med andre religioner, dér griber de militante (islamister,
red.) til voldelige midler i jihads navn. De ønsker ingen
gradvis overgang til sharia og
straﬀer for eksempel tyveri
med at hugge hånden af tyven i et land, der er ramt af
kolossal arbejdsløshed.”
Den slags handlinger er
”afskyelige” og i strid med
”sand” islam, mener Hassan
Ali Mohamud og peger på, at
en anden meget væsentlig
forskel mellem de moderate

muslimer, han repræsenterer, og al-Shabaab er, at gruppen misbruger jihadbegrebet
til at undertrykke andre. I deres optik er enhver, der ikke
fuldt ud tilslutter sig deres
ideologi ikke nogen muslim
og skal slås ihjel, og det gælder i høj grad også andre
muslimer, understreger han.
I september sidste år deltog
Hassan Ali Mohamud i en
konference arrangeret af den
somaliske regering for 160
muslimske lærde i Mogadishu. Den handlede om religiøs ekstremisme inden for islam og resulterede blandt andet i udstedelsen af en fatwa
mod al-Shabaab.
Fatwaen fastslog, at al-Shabaabs ideologi var ”til fare for
islam og eksistensen af det
somaliske samfund”, og at
al-Shabaab måtte ”sone sine
synder i forhold til Gud og
ophøre med sin fejlagtige ideologi og kriminelle handlinger”.
Desuden forbød fatwaen
enhver somalier at samarbejde med eller at blive medlem
af terrorgruppen.

Konferencen var på høje tid
og et skridt i den rigtige ret-

ning, påpeger Hassan Ali Mohamud.
Dødstrusler, terrorangreb
og stigende rekruttering til
trods er han af den faste overbevisning, at der kan findes
en løsning på problemerne
med al-Shabaab på under
fem år. Det kræver, at somalierne indbyrdes, de muslimske lærde og det internationale samfund finder fælles
fodslag.
”I dag underviser flertallet
af somaliske lærde og moderate muslimer i Somalia ikke
ungdommen i den rette islam. Enten på grund af
manglende ressourcer eller af
frygt for deres egen sikkerhed. Den somaliske regering
har ikke sikkerhedsressourcer nok til at beskytte landets
moderate lærde og moskéer,
og derfor findes der et stort
tomrum, som al-Shabaab udnytter til at påvirke ungdommen ideologisk.”
Men et halvt års intensiv
samlet indsats – og problemet med al-Shabaab kunne
være væsentligt nedbragt.
Fem år – og problemet kunne
være stort set løst i det meste
af Afrika, vurderer Hassan
Ali Mohamud. Han mener
det.
”Jeg har fremlagt en konkret femårig plan for, hvordan voldelig ekstremisme
kan nedbringes eller helt bekæmpes, for Den Afrikanske
Union. Nu venter jeg på dem.
Jeg er klar til at samarbejde
med en hvilken som helst organisation, der er villig til at
redde vores ungdom fra vol-

delige, ekstremistiske ideologier,” siger han.
Meget af problemet skal løses internt i Somalia, mener
han.
”Den somaliske regering og
de velstående forretningsfolk
bør støtte moskéerne og de
islamiske centre til at uddanne og inspirere ungdommen i
den ’rette’ islam, og der bør
øremærkes millioner af dollars af udviklingsbistanden
til ungdomsprojekter, jobskabelse og skolegang,” siger
han.
Derudover skal somalierne
stoppe med at prioritere tilhørsforholdet til deres klan
over tilhørsforholdet til deres
regering, folk og land, fremhæver han. I dag dækker klanerne fortsat over klanmedlemmer, der tilhører al-Shabaab, i stedet for at få dem
sat i fængsel. Det er et stort
problem, som somalierne er
nødt til at få løst. Igen spiller
muslimske lærde en central
rolle for at få spredt det budskab.
Og så skal der postes masser af penge i den somaliske
regering, så den eﬀektivt kan
få bekæmpet al-Shabaab.
Ekstremismens fremtidsudsigter afhænger direkte af
indsatsen, mener han.
”Hvis der er en stærk somalisk, moderat muslimsk
regering med eﬀektive ungdomsprogrammer og en
stærk national sikkerhedsstyrke i ryggen, og hvis regeringen nyder opbakning fra
det internationale samfund,
er al-Shabaabs dage talte.”

Ukrainere vender ryggen til oppositionspartier og organiserer selv modstand
Demonstranter på Uafhængighedspladsen i Kijev mister i stigende grad troen på oppositionspolitikerne. I stedet udgår kraften i protesterne mod
præsident Janukovitj og hans regime fra folket
AF DARIJA SJALYGINA
OG JENS MALLING
udland@k.dk

Overalt i menneskehavet giver demonstranter udtryk for
én ting: De har ikke mere at
tabe. Desillusionerede, også i
troen på Ukraines oppositionspolitikere, samles de på
Uafhængighedspladsen i Kijev samt mange andre steder
i landet for at tage sagen i
egen hånd.
Demonstrationer har fundet sted på pladser i hele
Ukraine siden den 21. november i protest mod præsident
Viktor Janukovitjs beslutning
om at lægge en planlagt handelsaftale med EU på is og i
stedet forstærke et samarbejde med Rusland. Men Janukovitjs udfordrere i oppositionen er kommet i defensiven, fordi en stor del af demonstranterne synes, at de

har brudt for mange løfter,
haft for mange populistiske
erklæringer og ikke har nok
konkrete forslag at byde på.
Det drejer sig først og fremmest om Vitalij Klitjko fra
partiet Udar, Arsenij Jatsenjuk fra Vort Fædreland og
Oleh Tjahnybok fra Svoboda.
”Vi tror ikke længere på lederne af oppositionen. Se
her, vi bærer ingen partiers
bannere. Intet ’Udar’, intet
’Svoboda’. Vi vil gøre det af
med præsident Janukovitjs
regime, så folket selv kan
komme til. Vi vil have et nyt
styre, hvor yngre overtager
initiativet,” siger den 42-årige
Bogdan, som er teknisk medarbejder på et universitet i Kijev.
Han går på arbejde om dagen. Om aftenen, i weekenderne og nogle gange om natten holder han vagt blandt
demonstranterne. Bogdan er

fast besluttet på at forsvare
pladsen og det selvstyre, som
folk forvalter her, hvis det
frygtede uropoliti Berkut
skulle finde på at angribe.

På trods af, at en kold januarregn siler ned, har et bredt
udsnit af den ukrainske befolkning fundet vej herhen.
Studerende, pensionister,
selvstændige og arbejdsløse
viser, at de ikke er ligeglade
med, hvad der foregår i deres
land. De største trosretninger
er også repræsenteret. Ortodokse og katolske gejstlige
holder fællesbøn og beder for
ukrainerne.
Samtidig fremstår det mere
og mere usandsynligt, at de
oﬃcielle oppositionspartier
kan opstille et troværdigt alternativ til Janukovitj og hans
styre.
”Oppositionen udgør selv
en kriminel bande. Nu må vi

rydde ud blandt politikerne.
Præsidenten, ministerkabinettet – de skal alle sammen
fjernes. Vi har allerede opnået meget. Demonstranterne
bliver mere og mere klar over,
at politikere bør være folkets
tjenere og ikke omvendt. Når
det ikke fungerer, må de væk.
Som en vaskemaskine, der er
i stykker. Vi vil have reformer,
der indebærer, at præsidenten bliver underlagt parlamentet, og at parlamentet
bliver underlagt folket,“ siger
Igor på 25, finansrådgiver,
der også har opholdt sig her
gennem længere tid.
Ordet ”majdan” høres ofte i
mylderet. Det betyder
”plads” på ukrainsk. Egentlig
har det nu fået sin helt egen
betydning og er blevet synonymt med protesterne, utilfredsheden, men også det positive, glæden, begejstringen
og troen på, at ændringer er

mulige. Andre ord, som går
igen blandt de summende
stemmer, er ”revolution” og
”oprør”.
”Ja, jeg kommer. Snart er
jeg på majdan’en,” siger en
metropassager i sin mobiltelefon, da vi forlader den elektriske stemning og går ned i
undergrunden.

3 Demonstranterne kommer
fra alle dele af det ukrainske
samfund. De er forenet i deres
kamp for politiske forandringer. – Foto: Darija Sjalygina.

