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Arabisk pres
bremser jødisk
udstilling

kort nyt

Tunesisk politi dræber
radikal islamist
Tunis Politiet i Tunesien har
skudt og dræbt den radikale
islamist Kamel Gadhgadi, der
mistænkes for at have myrdet
to fremtrædende oppositionspolitikere sidste år. Det
skete i går under skudkampe
i hovedstaden, Tunis, mellem
politi og medlemmer af den
forbudte islamistiske organisation Ansar al-Sharia, som
kostede en betjent og syv militante livet. /ritzau/AFP

Udstilling om jødisk tilstedeværelse i de palæstinensiske områder udskydes efter arabiske protester
Birthe B. Pedersen
skriver fra Frankrig
bpedersen@k.dk

0 Demonstranter i Hongkong kræver, at den kinesiske advokat og borgerrettighedsforkæmper Xu Zhiyong (på plakaten til venstre) løslades. Xu blev sidst i januar idømt fire års fængsel. – Foto: Tyrone Siu/Reuters/Scanpix.

Kinesisk advokat med en
mission fra Gud
Den kinesiske borgerretsforkæmper Xu Zhiyong er kristen og taler om
kærlighed i et samfund, hvor had og fjendskab hersker. Nu skal han i fængsel

portræt
Af Vera Bundgaard
udland@k.dk

Da Xu Zhiyong i slutningen af
januar blev stillet for retten i
Beijing, forholdt han sig tavs,
indtil han fik lov til at komme
med en afsluttende bemærkning. Så begyndte han at læse op af et manifest, der siden er blevet mangfoldiggjort
på internettet.
Dommeren afbrød dog Xu
efter 10 minutter og hørte
derfor ikke de mange henvisninger til hans kristne tro
og begrundelse for hans årelange kamp for retfærdighed
for de svageste:
”Selvom jeg har midlerne
til at leve et bedre liv inden
for dette system, skammer
jeg mig over enhver form for

privilegier. Jeg vælger at stå
sammen med de svage og de,
der bliver frataget deres rettigheder.”
41-årige Xu Zhiyong har i
årevis talt om frihed, retfærdighed og kærlighed i et
land, hvor forholdet mellem
mennesker er præget af mistillid.
”Vi er nødt til at ændre
denne atmosfære af had og
fjendskab. Jeg føler, at jeg har
en mission, der kommer fra
Gud,” har han sagt.
Xu Zhiyong voksede op i et
kristent hjem i Henan-provinsen, læste jura og har undervist på et universitet i Beijing.
Han tilhører gruppen af borgerretsadvokater, der har forsøgt at ændre Kina ved hjælp
af loven og ved at yde retshjælp til mindrebemidlede.
En indsats, der bragte ham i

myndighedernes søgelys.
Xu Zhiyong har især forsøgt
at hjælpe Kinas millioner af
migranter – folk, der flytter
fra land til by uden at få byboernes rettigheder. I 2003
var han med til at afskaffe en
forhadt lov, der gav politiet
ret til vilkårligt at tilbageholde og udvise migranter fra
byerne.

I 2012 var han medstifter
af Den Ny Borgerbevægelse,
der ud over borgerretskampen også har forsøgt at bekæmpe korruption ved at
kræve åbenhed om politikeres og embedsmænds personlige formuer.
”Vores mål er ikke at vinde
magten, men at begrænse
magten,” hedder det i manifestet.
Alligevel blev det set som

en trussel mod kommunistpartiet. Xu blev idømt fire års
fængsel, og andre fra bevægelsen er også blevet retsforfulgt.
Han har især kæmpet for,
at migranternes børn skulle
have lige ret til skolegang i
byerne. Selv blev han kort før
sin dom far til en datter, som
han derfor ikke har set. En
smerte, der kom til udtryk i
manifestet, men alligevel lover han fortsat kamp:
”Min beslutning kommer
på et tidspunkt, hvor mit
barn netop er blevet født, og
hvor min familie har allermest brug for mig, og jeg længes efter at være ved deres side. Efter i flere år at have været vidne til de uskyldiges og
undertryktes bitre kampe, er
jeg ude af stand til at styre
min egen sorg – eller at tie.”

Tortur og bortførelser tager til i Ukraine
Stadig flere aktivister, der kæmper for politiske ændringer i Ukraine,
betaler en høj pris for deres engagement
AF DARIJA SJALYGINA
OG JENS MALLING
udland@k.dk

Målrettet kidnapning, tortur
og mord har i et stykke tid
været en del af risikoen for
dem, der protesterer mod
præsident Viktor Janukovitjs
regering i Ukraine. Seneste
eksempel kom i torsdags,
da aktivistlederen Dmytro
Bulatov efter otte dages tortur omsider undslap sit mareridt. Han havde blandt andet
fået hænderne sømmet fast i
en slags korsfæstelse og skåret sit øre af. Han risikerer nu
op til 15 års fængsel for sin
rolle i urolighederne, som
har stået på siden november.
Det er usikkert, hvor mange
der er bortført. Ifølge hjemmesiden euromaidansos.org
er 34 aktivister meldt savnet i
januar alene.
Også den 35-årige journalist og blogger på internetavisen Ukrajinska Pravda, Igor
Lutsenko, har stiftet bekendtskab med de civilklædte
mænd. Netop undsluppet
fortalte han natten mellem
den 21. og 22. januar om sine
pinsler til den ukrainske tvkanal Hromadske.
Som følge af den hårdhændede behandling manglede
han en tand. Til gengæld har
han fået et blåt øje. Fra sin
kørestol analyserede Lutsenko roligt og fattet, hvad der
var sket. Han var på et sygehus i Kijev med en anden
aktivist, Jurij Verbitskij, for at
få behandlet dennes øjenskade, da mellem syv og ti store

Janukovitj er måske åben for nyvalg

Kijev Ukraines præsident, Viktor Janukovitj, er parat til at

udskrive valg, hvis der ikke kan findes en anden vej ud af
den politiske krise, landet gennemlever i disse uger. Det
meddelte præsidentens personlige repræsentant i parlamentet, Jurij Mirosjnitsjenko, i går.
”Den ene mulighed er en afslutning af protestaktioner og
besættelser af offentlige bygninger, mens den anden er udskrivning af valg,” sagde Mirosjnitsjenko, som tilføjer, at
amnesti til demonstranter ikke er tilstrækkeligt.
Ukraines opposition har krævet udskrivning af et valg,
før de vil afslutte demonstrationerne og besættelserne af
en række offentlige bygninger.
Ukraines befolkning er delt i spørgsmålet om, hvorvidt
landet skal opretholde et tæt forhold til Rusland, eller om
det skal søge tætter og tættere forbindelser til EU.
Meningsmålinger i Kijev har vist, at et flertal i befolkningen ønsker udskrivelse af valg. /ritzau/AFP

typer brasede ind, tvang dem
med og ind i en bil. Med høj
fart drønede de ud af byen.
På et øde sted blev de gennembanket med metalstænger.
”De var enten politi eller
trænet som sådan. De opførte
sig meget professionelt,
forhørte os om hvad Euromaidan-bevægelsens mål
er, og hvem der finansierer
den,” sagde Lutsenko til tvstationen om bortførerne.
Til trods for at de optrådte i
civil er der for ham ingen
tvivl om, at mændene er
Janukovitj-regimets repræsentanter.
Ifølge Lutsenko modtog
Verbitskij en ”dobbelt så
hård” behandling som ham
selv. Ud fra hvad Lutsenko
opsnappede af samtalestykker mellem voldsmændenes

slag skyldes det, at de opfattede Verbitskij som en fjende,
fordi han er fra byen Lviv i
det vestlige Ukraine. Denne
del af landet betragter Janukovitj og hans støtter med
mistænksomhed. De henter
deres opbakning i den østlige
del af landet.
Efter mishandlingen blev
de to bortførte efterladt forskellige steder i sneen. Gennembanket og afkræftet frøs
den 50-årige Verbitskij ihjel i
det kolde vintervejr.
Flere bortførelser er sket fra
netop hospitaler, hvor politiet og civilklædte håndlangere
går efter indlagte med skader
relateret til kampene mod
regimet, blandt andet øjenskader fra tåregas og skudsår
fra såkaldte gummikugler.
Ukrainernes forsøg på at
gøre op med korruptionen og

Et knæfald for et arabisk diktat. Sådan lyder reaktionerne, efter at Unescos generaldirektør Irina Bokova besluttede at standse den udstilling
om jødernes historie i de palæstinensiske områder, som
skulle være åbnet den 20. januar i Paris. Den kritik har
nu ført til, at udstillingen alligevel vises – til sommer.
22 arabiske medlemmer af
FN’s organisation for undervisning og kultur, Unesco,
har protesteret mod udstillingen ”Folket, bogen, jorden:
det jødiske folks 3500 år
lange forhold til Det Hellige
Land”. Udstillingen kan skade fredsbestræbelserne i Mellemøsten, mener de.
”Der er ikke andet ord for
det: Det er et knæfald for et
diktat,” siger den franske
filosof Bernard Henry-Lèvy,
mens Simon Wiesenthalcentret, der står bag udstil-

Den historiske legitimitet og
retten til Palæstina er et
stridspunkt mellem Israel
og de arabiske lande, og Unesco forklarer i en pressemeddelelse, at ”konsensus om
Unescos beslutninger i forbindelse med Mellemøsten er
afgørende for at undgå konfrontationer og politisering.”
Dette argument forkastes
af Shimon Samuels, Wiesenthal-centrets repræsentant i
Paris.

”Der var konsensus om
udstillingen, for vi har samarbejdet med Unesco og med
syv internationale historikere
og eksperter, og vi har fjernet
alle formuleringer, der kunne
være problematiske. Vi har
været meget påpasselige med
ikke at træde over den røde
linje. Der er ene og alene tale
om historiske kendsgerninger, og jødernes historie kan
ikke skade hverken palæstinenserne eller fredsprocessen” siger Shimon Samuels.
”Sandheden kan aldrig
skade freden,” lyder kommentaren også fra den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu.
På baggrund af den massive kritik har Unesco senere
meddelt, at udstillingen alligevel ikke er aflyst, men blot
udskudt til juni, så der kan
blive enighed om en række
”historiske elementer i tekst
og billeder, der kunne opfattes som en trussel mod fredsprocessen af visse medlemslande”.

Dronning besøger
paven til april
London Dronning Elizabeth
II skal for første gang møde
pave Frans, når hun i april
besøger Rom. Det meddelte
Buckingham Palace i går.
Den britiske monark og hendes mand, prins Philip, skal i
audiens hos paven den 3.
april efter en frokost hos den
italienske præsident, Giorgio
Napolitano. /ritzau/AFP
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Vi søger præst til

Galten Valgmenighed & Bykirken i Favrskov
STENBY TRYK A/S – Transformervej 11 – DK-2730 Herlev

Kirketjener
ved Hørsholm Kirke

Vi søger en dygtig og engageret kirketjener, der
kan håndtere en travl og alsidig hverdag uden at
miste overblikket.
Vi tilbyder et selvstændigt arbejde i en ny og
moderne sognegård og i en smuk og fredet kirke.
Et arbejde hvor du i et stort omfang selv kan tilrettelægge dine arbejdsopgaver og præge den
positive udvikling, som Hørsholm Sogn er inde i.
Der er i alt 12 medarbejdere ved Hørsholm
Kirke, som alle har et velfungerende samarbejde.
Læs mere om stillingen på
www.horsholmkirke.dk

Har du
• en nutidig, vedkommende og
teologisk velfunderet forkyndelse,
• syn for mission og diakoni og
• en personlighed, der evner at gå
foran, lede og motivere?
Måske er det dig, vi søger!
Ansøgningsfrist 1. marts 2014.
Se mere på:
www.gava.dk
www.bykirkenifavrskov.dk

Kirketjener
Sct. Hans kirke i Odense søger en kirketjener med tiltrædelse snarest muligt. Stillingen er på 30 timer pr. uge.

Trykkerier

STENBY TRYK

Igor Lutsenko, journalist,
om de mænd, der bortførte
og gennembankede ham

Sogneblade / Kirkeblade
oligarkiet, som etablerede sig
efter Sovjetunionens afvikling, samt magthavernes voldelige svar går langt tilbage.
Således blev Ukrajinska
Pravda, som Lutsenko skriver
for, stiftet af journalisten
Georgij Gongadze. I 2000
skrev han kritisk om daværende præsident Leonid
Kutjma. Efter længere tids
forsvinden blev Gongadze
senere det år fundet halshugget og syrebadet. Han menes
at være blevet likvideret efter
direkte ordre fra Kutjma.
Mordet bidrog til den utilfredshed, der i 2004 brød ud
i Orangerevolutionen. Den
skuffede imidlertid fælt.
Nu kommer ukrainerens
frustration med regimet atter
til udtryk i de omfattende
protester i landet, hvor
mindst 10 mennesker har mistet livet.
Dmytro Bulatov har nu forladt Ukraine for at modtage
lægehjælp i Litauen.

Berlin EU har lige så meget
brug for Tyrkiet, som Tyrkiet
har brug for EU, sagde den
tyrkiske premierminister, Recep Tayyip Erdogan, da han i
går i Berlin drøftede det fremtidige Europa med forbundskansler Angela Merkel. Derfor opfordrede Erdogan Tyskland til at støtte Tyrkiets kandidatur. Merkels konservative
partier CDU/CSU foretrækker,
at Tyrkiet får tilbudt et såkaldt privilegeret partnerskab med EU frem for et fuldt
medlemskab. /ritzau/dpa

Officielle stillinger

WW De var enten
politi eller trænet
som sådan. De
opførte sig meget
professionelt.

lingen, taler om ”censur”. Og
den amerikanske Unescoambassadør, Samantha Power, kalder det ”en forkert
beslutning”.
Siden Unescos optagelse af
Palæstina som organisationens 195. medlem i oktober
2011, har Unesco været en
brik i spillet om Mellemøstkonflikten.
En arabisk Unesco-ambassadør udtaler til fransk presse, at ”udstillingen er en benægtelse af den arabiske tilstedeværelse i Palæstina.”

Tyrkiet beder om tysk
hjælp til EU-entre

egen produktion og fordelagtige priser

kontakt os for et uforpligtende tilbud
tlf. 44 94 18 99 stenbytryk@stenbytryk.dk

Vi tilbyder en stilling i en kirke med et aktivt og varieret menighedsliv med mange
spændende aktiviteter.
Er du interesseret? Så se det fulde jobopslag på kirkens hjemmeside:

www.scthans-kirke.dk
Ansøgningsfrist er den 17.02.2014

Stillinger

Følgende ledige stillinger kan du læse mere om på

www.k.dk/job

Stillingsbetegnelse

Arbejdsgiver

I avisen 1. gang

Ansøgningsfrist

Præst

Egeris-Estvad-Rønbjerg pastorat

17. januar

7. februar 2014

Kontorleder

Skive Menighedsråd

29. januar

17. februar 2014

Kirketjener

Sct. Hans Kirke, Odense

31. januar

17. februar 2014

31. januar

Kirketjener

Hørsholm Kirke

Organist

Gjellerup Kirke

Præst

Galten Valgmenighed

www.k.dk/job

17. februar 2014
18. februar 2014

5. februar

1. marts 2014

