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Tilgivelsens bog
Gennem egne erfaringer, 
øvelser og bønner lærer
DESMOND OG MPHO 
TUTU dig at gå tilgivel-
sens firfoldige vej.

”En bog med teologisk 
dybde [...] båret af en 
sjælesørgerisk omsorg for 
det enkelte menneske.”

KARSTEN NISSEN i 
KRISTELIGT DAGBLAD

 KRISTELIGT DAGBLADS foRLAG

Birthe B. Pedersen
skriver fra frankrig
bpedersen@k.dk

Den 6. maj 1994 krydsede den 
britiske dronning Elizabeth 
II’s Rolls-Royce som det før-
ste køretøj tunnelen under 
Den Engelske Kanal. Med i 
bilen var Frankrigs præsident 
François Mitterrand. Dermed 
var verdens længste undersø-
iske tunnel på 38 kilometer 
plus 12 kilometer på landjor-
den mellem Folkestone i Kent 
og Coquelles i Nordfrankrig 
indviet, 192 år efter at det før-
ste projekt om en fast forbin-
delse mellem England og 
Frankrig blev fostret i 1802. 

Modviljen mod at blive 
landfast med den franske ar-
vefjende var udtalt frem til 
indvielsen. Den britiske hær 
mente, at Kanalen udgjorde 
et naturligt fæstningsværk og 
frygtede længe, at en fast for-
bindelse kunne benyttes til at 
invadere Storbritannien. Og 
englænderne så i ånden de-
res fredelige kyst og i særde-
leshed den lille by Folkstone 
blive invaderet af horder af 
tyvagtige franskmænd eller 
illegale indvandrere. 

Tunnellen har ganske rig-
tigt vist sig at tiltrække ind-
vandringskandidater, men 
sikkerhedsreglerne kræver, 
at alle køretøjer skannes, så 
blinde passagerer som regel 
afsløres, inden lastvogne og 
andre køretøjer får lov at køre 
om bord i de togvogne, der 
transporterer dem gennem 
tunnellen. Og franskmænde-
ne er enten turister eller for-
retningsfolk og andre, der ar-
bejder i London, som pludse-
lig er blevet en forstad til bå-
de Paris og Bruxelles. 

I alt har hurtigtoget Euro-
star, der forbinder London 
med Paris på to timer og 15 

minutter og med Bruxelles på 
under to timer, transporteret 
325 millioner mennesker un-
der Den Engelske Kanal siden 
1994, heraf 20 millioner i 
2013. Alligevel har tusindvis 
af småsparere sat penge til på 
aktier i Eurotunnel, det 
fransk-britiske selskab, der 
driver tunnellen og som i en 
årrække har været ved at gå 
fallit. Århundredets byggeri, 
som tunnellen er blevet 
kaldt, varede i næsten syv år 
og mobiliserede 12.000 arbej-
dere, og det endte med at ko-
ste 115 millioner kroner eller 
dobbelt så meget som bud-
getteret. Først i 2007 begynd-
te tunnellen at give overskud.   

det første projekt, som blev 
udtænkt i 1802, var en tunnel 
oplyst af olielamper og bereg-
net til hestetrukne postvog-
ne. Men Napoleonskrigene 
og manglende teknisk viden 
satte en stopper for planerne. 
Med bygningen af Londons 
undergrundsbane udvikledes 
teknikken og tanken om en 
tunnel under havbunden i 
stedet for de tidligere forslag 
om en slags rørledninger, der 
ikke kunne modstå presset 
fra vandmasserne. 

Den endelige tunnel når 75 
meter ned under havbunden 
og er blevet udpeget til et af 
verdens syv nye vidundere 
sammen med Empire State 
Building i New York og Gol-
den Gate Bridge i San Fran-
cisco. En mindeplade vil bli-
ve sat op i anledning af 
20-året, men hverken den 
franske præsident eller den 
britiske dronning deltager i 
fødselsdagsfestlighederne i 
dag. 20-året fejres, netop som 
briternes euroskepsis er på 
sit højeste nogensinde, og 
mange drømmer om at kappe 
båndene til Europa. 

Da England blev 
landfast med Europa

Det er 20 år siden, at verdens læng-
ste undersøiske tunnel blev indviet

Jens MaLLing
skriver fra rUsLand
udland@k.dk

Angst for at miste privilegier 
kan være en stærk drivkraft. 
Det er ifølge Anna Sjarograd-
skaja værd at huske på i disse 
dage, hvor en lang række af 
Ruslands mest prominente 
kulturpersoner gennem et 
brev på det russiske kultur-
ministeriums hjemmeside 
udtrykker udelt støtte til lan-
det præsident, Vladimir Pu-
tin, og hans håndtering af si-
tuationen i Ukraine. 

”Det kan have konsekven-
ser ikke at rette ind. Kunstne-
re får eksempelvis frataget  
offentlig støtte til projekter og 
udstillinger. Musikeres kon-
certer aflyses. En forfremmel-
se et sted i kulturverden kan 
stilles i bero. Repressalier af 
den slags er rutine,” forklarer 
Anna Sjarogradskaja, der er 
professor i journalistik og di-
rektør for Det Regionale Pres-
seinstitut i Sankt Petersborg. 

Et instrument til at sikre, at 
toneangivende åndsarbejde-
re udtrykker korrekt politisk 

sindelag er for eksempel, at 
de underskriver et brev som 
det, Ruslands Kulturministe-
rium har taget initiativ til. 
Brevet og navnene på de 511 
underskrivere ligger på mini-
steriets hjemmeside. I tek-
sten lyder det blandt andet:

”...vi erklærer vores faste 
støtte til præsidenten af Den 
Russiske Føderation i forhold 
til Ukraine og Krim.”

”Nogle har held til sno sig 
uden om, når de får opfor-
dringen. Andre skammer sig 
over at skrive under. Men 
blandt underskriverne findes 
selvfølgelig også chauvini-
ster, der støtter Putin af et 
rent hjerte,” siger Sjarograd-
skaja. 

Hun bruger ord som ”kata-
strofe” og ”tragedie” for at 
beskrive det nuværende in-
tellektuelle medløberi i lan-
det. 

”Der er masser af intellek-
tuelle i Rusland – malere, 
komponister, forfattere og så 
videre. Men laget af dem, der 
også beskæftiger sig med kri-
tik af samfundet og tager 
klart afstand til regeringens 

menneskefjendske politik, er 
ved at blive meget tyndt.”

Sjarogradskaja fremhæver 
dissidenten og atomfysikeren 
Andrej Sakharov som en, der 
nød respekt og beundring i 
befolkningen for sit engage-
ment mod det sovjetiske styre 
op gennem 1970’erne og 
1980’erne. At stå ved sin kri-
tik kostede ham dog flere år i 
husarrest. 

”Selv hvis man lægger dem 
sammen, er de hundredvis af 
kulturpersoner, hvis navne 
nu står på støtteerklæringen 
til Putin, ikke i besiddelse af 
Sakharovs format,” siger 
hun. 

Men det er ikke kun i Rus-
land, at intellektuelle og 
kunstnere støtter magthaver-
ne. Det er også et kendt fæno-
men i Vesten, mener Noam 
Chomsky, professor i lingvi-
stik ved Massachusetts Insti-
tute of Technology (Institut 
for Teknologi) i USA. Han er 
blandt andet forfatter til essa-
yet ”The Responsibility of In-
tellectuals” (De intellektuel-
les ansvar) fra 1967, hvor han 

betegner den intellektuelle 
kultur i USA som en, der er 
underdanig over for magtha-
vere. Teksten er en kritik af, 
hvordan indflydelsesrige 
åndsarbejdere var med til at 
retfærdiggøre den amerikan-
ske invasion i Vietnam og 
krigsforbrydelserne i landet. 

85-årige Noam Chomsky 
har flere gange været arreste-
ret på grund af sit politiske 
engagement og er en kendt 
modstander af krigene i Irak 
og Afghanistan. 

”Historisk set har intellek-
tuelles rolle overvejende væ-
ret at bakke magthavere op. 
Det går langt tilbage. Det er 
rigtigt, at der nogle gange fin-
des dissidenter i samfundets 
udkant. For det meste bliver 
de behandlet dårligt. Hvor 
dårligt afhænger af samfun-
dets karakter. De bliver må-
ske hædret andre steder eller 
århundreder senere, men al-

drig på deres egen tid og 
sted,” siger Noam Chomsky. 

Den amerikanske medie-
kritiker og stifter af Institute 
for Public Accuracy (Institut 
for Offentlig Nøjagtighed), 
Norman Solomon, er enig.

”I hvor høj grad masseme-
dier tager visse intellektuelle 
til sig og sætter bestemte 
holdninger og perspektiver i 
omløb hænger generelt sam-

men med disse personers vil-
lighed til at støtte dem i 
magtfulde positioner,” siger 
han og uddyber:

”Der er ingen tvivl om, at 
det er fordelagtigt at gå med 
strømmen og tilpasse sig de 
givne politiske forhold i et 
land. Jeg synes, at intellektu-
elle ofte finder sig for godt til 
rette med samfundets magt-
forhold. De indordner sig for 
nemt.” 

hvordan den ”nye kolde krig” 
mellem Rusland og Vesten 
udvikler sig, ligger også Solo-
mon på sinde. 

”Jeg kan sagtens forestille 
mig, at der findes intellektu-
elle i Rusland, der er mod  
Putin og hans antidemokra-
tiske politik. Samtidig ved de, 
at Natos ekspansion er farlig 
for fred og stabilitet i Europa. 
Derfor foretrækker de – trods 
alt – Putin frem for Vesten, 
nu hvor konflikten om Ukrai-
ne spidser til,” siger han. 

Solomon understreger, at 
man bør skelne mellem pri-
vate holdninger og offentlige 
udtalelser. 

”Nogle intellektuelle, men 
også journalister og andre, 
kan være meget mod regerin-
gens politik, når de er hjem-
me hos sig selv. Men de er 
måske bange for at udtrykke 
deres synspunkter i medier-
ne. Det behøver ikke være, 
fordi de frygter at blive fyret 
eller arresteret. Nogle vil bare 
gerne i avisen, andre er inte-
resserede i forfremmelser og 
en højere plads i samfundets 
hierarki. I Vesten spiller den 
mekanisme ofte ind, når in-
tellektuelle tier stille,” siger 
han.

Ifølge Anna Sjarogradskaja 
bør intellektuelle tænke mere 
over, hvordan de indgår i og 
bidrager til samfundet. 

”Det er nødvendigt, at de 
finder tilbage til menneskeli-
ge kvaliteter som mod, selv-
opofrelse og altruisme. Jeg 
frygter konsekvenserne på 
længere sig, hvis det ikke 
sker. Så er der ingen til at gø-
re opmærksom på regerin-
gens overgreb, ingen til at ta-
le imod, når den bærer sig 
forkert an over for befolknin-
gen,” siger hun. 

Tankevirksomhed i magtens tjeneste
En lang række russiske kulturpersoner og åndsarbejdere bakker op om Putins politik i Ukraine. Men også i USA og EU er der tendens til intellektuel 
følgagtighed, når konfrontationer med andre stater spidser til, siger kritikere

kort nyt

af Jens froM Lyng
from@k.dk

Et ikke fuldstændig helet sår 
blev revet op i Nordirland, da 
Gerry Adams, leder af det re-
publikanske parti Sinn Féin, i 
onsdags blev arresteret. Nye 
beskyldninger om hans ind-
blanding i en kendt mordsag 
har vakt minder om den hi-
storiske strid i området mel-
lem republikanere, der øn-
sker at blive forenet med Ir-
land, og unionister, der vil 
forblive en del af Storbritan-
nien. Hovedpersonen selv 
blev løsladt i søndags, og han 
frygter, at anholdelsen vil 
skabe uro i den fredsproces, 
som han ifølge eget udsagn 
er fuldstændig engageret i.

Det er er ikke nogen over-
dreven frygt, mener Michael 
Böss, lektor på Aarhus Uni-
versitet og tidligere leder af 
Center for Irske Studier ved 
samme institution. Han på-

peger, at Gerry Adams og par-
tiet Sinn Féin spiller en ho-
vedrolle i Nordirlands freds-
proces, der blev indledt i 
slutningen af 1990’erne. Sam-
tidig kom anholdelsen op til 
det forestående valg til Euro-
pa-Parlamentet, hvilket får 
Sinn Féin-medlemmer til at 
se arrestationen som en poli-
tisk manøvre, hvilket regerin-
gen dog afviser.

”Hvis man er lidt kynisk, 
vil man sige, at anholdelsen 
var et risikabelt skridt. På 
den anden side drejede det 
sig om direkte anklager, som 
de ikke kunne sidde overhø-
rig uden at komme under be-
skydning for ikke at håndhæ-
ve loven fra de yderliggående 
loyalister på den modsatte 
fløj,” siger Michael Böss.

I lørdags demonstrerede 
hundredvis af tilhængere af 
Sinn Féin-partiet, der beteg-
nes som den politiske over-
bygning på den nu nedlagte 

oprørsbevægelse IRA. De 
krævede Gerry Adams løs-
ladt, hvilket ledende med-
lemmer af partiet af partiet 
også gjorde. Blandt andre  
viceminister Martin McGuin-
ness, der var på nippet til at 
sige, at han var villig til at 
trække støtten til det nordir-
ske politi på grund af sagen. 
Andre i partiet har ligeledes 
truet med oprør mod politi-
styrken PSNI, der blev dan-
net i 2001. Det er ifølge Mi-
chael Böss meget afgørende:

”Hvis det nye politi ikke  
anerkendes af et parti, er det 
et alvorligt problem for den 
sociale orden. Det var netop 
tilfældet med den forhenvæ-
rende politistyrke, der var 
meget omstridt og blev om-
skabt som et led i fredspro-
cessen,” siger han.

trods løsladelsen i søndags 
vides det endnu ikke, om 
Gerry Adams på et senere 

tidspunkt vil blive sigtet. Føl-
ger man sagen op, forudser 
Michael Böss en optrapning 
af utilfredshed blandt Gerry 
Adams’ tilhængere hos de 
overvejende katolske republi-
kanere i Sinn Féin-partiet. 
Det er dog ikke den eneste 
fløj, der i disse dage udtryk-
ker frustation over tingenes 
tilstand. Den nordirske før-
steminister, Peter Robinson, 
fra de overvejende protestan-
tiske unionister kalder op-
rørstruslerne en grov og åben 
politisk trussel.

”Den offentlige trussel mod 
det nordirske politi fremsat  
af de højeste niveauer i Sinn 
Féin om, at de vil genoverveje 
deres tilgang til politiet, hvis 
Gerry Adams bliver sigtet, er 
et afskyeligt, bølleagtigt for-
søg på at afpresse det nordir-
ske politi,” lød det fra Peter 
Robinson i en erklæring.

Sara Dybris McQuaid, ad-
junkt og leder af Center for  

Irske Studier på Aarhus Uni-
versitet, er enig med Michael 
Böss i, at sagen er stor på 
grund af hovedpersonen  
Gerry Adams og hans rolle i 
selve fredsprocessen.

”Gerry Adams har været en 
meget vigtig brik i fredsafta-
len, og efterfølgende er han 
blevet forsøgt promoveret 
som en slags Mandela-figur, 
der er gået fra at være en 
krigsmand til en fredsmand,” 
siger hun og tilføjer, at sagen 
også peger på, hvor Nordir-
land nu er i bearbejdningen 
af fortiden, der for mange 
stadig er nutid.

”Det er stadig uklart, hvor-
dan man kan forsone vidt 
forskellige opfattelser af, 
hvem der er gerningsmænd 
og ofre, og der er tusindvis af 
uopklarede sager, der vil bli-
ve ved med at forstyrre fre-
den, hvis man ikke bliver 
enig om en fælles tilgang til 
fortiden,” siger hun.

Anholdelse rokker ved skrøbelig 
fredsproces i Nordirland
Den nordirske partileder Gerry Adams blev anholdt i onsdags og er stadig under mistanke for 
at have været involveret i en mordsag fra 1972. Sagen truer fredsprocessen i området

Boko Haram tager 
skyld for kidnapning
kano  Den berygtede islami-
stiske oprørsgruppe Boko 
Haram tog i går skylden for 
massekidnapningen den 14. 
april af knap 300 skolepiger i 
det nordlige Nigeria. I en vi-
deo talte gruppens leder, 
Abubakar Shekau, direkte til 
pigernes forældre og sagde, 
at han vil sælge skolepigerne.  
I alt 276 skolepiger blev bort-
ført, men det lykkedes 53 af 
pigerne at undslippe. Skole-
pigerne i alderen 15 til 18 år 
blev angiveligt stuvet sam-
men i lastbiler, der forsvandt 
ind i et fjerntliggende område 
langs grænsen til Cameroun. 
Den brutale aktion har cho-
keret Nigeria, der ellers ofte 
er skueplads for grusomhe-
der i forbindelse med et isla-
mistisk oprør i den nordlige 
del af landet. /ritzau/AFP

USA’s højesteret: Ja til 
bøn ved byrådsmøder
Washington  Den ameri-
kanske højesteret afgjorde i 
går, at byen Greece i delsta-
ten New York ikke går imod 
landets forfatning, når byen 
tillader bøn før de månedlige 
byrådsmøder. Afgørelsen, 
der ventes at blive en rette-
snor for, hvordan lokale by-
råd i USA forholder sig til 
bøn, blev vedtaget med fem 
stemmer for og fire imod.  
 /ritzau/Reuters

Mindst 18 flygtninge 
døde efter skibsforlis
athen  Endnu en dødsulykke 
har fundet sted i Det Ægæi-
ske Hav, som tusindvis af 
flygtninge forsøger at krydse 
hvert år i håb om et bedre liv  
i Europa. I går kæntrede to 
både ifølge den græske kyst-
vagt ud for øen Samos. 
Mindst 18 mennesker har mi-
stet livet, mens flere personer 
var i går fortsat savnet. Flygt-
ningene kommer hovedsage-
ligt fra afrikanske og mellem-
østlige lande og har kurs mod 
Italien, Malta, Grækenland 
og andre europæiske kystlan-
de. /ritzau/Reuters

Brunei indfører 
sharialov
Bandar seri BegaWan  Den 
magtfulde sultan af Brunei, 
Hassannal Bolkiah, har be-
sluttet, at den knap halve 
million borgere i staten på 
øen Borneo skal leve og rette 
ind efter den islamiske sha-
rialov. I første omgang vil der 
dog ”kun” være bødestraf for 
eksempelvis udeblivelse fra 
fredagsbøn og graviditet 
uden for ægteskab, men den 
islamiske lovgivning stram-
mes gradvist med for eksem-
pel afhugning af hænder og 
pisk til tyve samt henrettelse 
ved stening for utroskab eller 
homoseksualitet. /ritzau/

rusland advarer om humanitær katastrofe 
Moskva Rusland advarede i går om, at byer i det østlige 
Ukraine, der er omringet af ukrainske styrker, står over for 
en humanitær katastrofe på grund af mangel på mad og 
medicin. Styret i Kijev indledte i sidste uge en ”antiterro-
rist-operation” i det østlige Ukraine, efter at prorussiske 
separatister havde overtaget kontrollen med regeringsbyg-
ninger og politistationer, og de ukrainske styrker udkæm-
pede i går hårde kampe med svært bevæbnede oprørere i 
byen Slavjansk. Mindst fire ukrainske soldater blev dræbt 
og 30 andre blev såret. Mens det ukrainske indenrigsmini-
sterium oplyser, at separatisterne anvender civile som 
skjold, kalder det russiske udenrigsministerium den ukra-
inske operation for ”terrorisme mod egen befolkning.” 
Rusland offentliggjorde i går en 80 sider lang rapport om 
”omfattende og grove krænkelser af menneskerettigheder-
ne i Ukraine i de seneste seks måneder”. /ritzau/AFP

WWJeg synes, at 
intellektuelle ofte  
finder sig for godt  
til rette med sam- 
fundets magtforhold. 
De indordner sig  
for nemt.

NormAN SolomoN, 
AmerikANSk meDiekriTiker

0 Det har vakt opsigt i Nordirland, at politikeren Gerry Adams, der her hyldes på et vægmaleri, har været arrestereret. Adams, der leder det republikanske parti Sinn Féin, 
blev løsladt i søndags, men er stadig under mistanke for at være indblandet i en gammel mordsag. – Foto: Paul Hackett/Reuters/Scanpix.


