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Der er håb for elefanterne

Kort Nyt

Kristen konvertit sat
fri trods dødsdom

Af Karitte Lind Bejer
bejer@k.dk

Khartoum En 27-årig su-

dansk kvinde, der i maj blev
dømt til døden for at konvertere fra islam til kristendommen, er blevet løsladt. Det siger en af kvindens advokater.
Sagen om Meriam Yahia Ibrahim Ishag har skabt international fordømmelse fra vestlige regeringer og menneskeretsgrupper. ”Meriam blev
løsladt for en time siden,”
sagde advokaten Mohanad
Mustafa i går eftermiddags.
”Hun er nu ude af fængsel,”
siger han og forklarer, at
myndighederne har afvist at
fortælle, hvorfor hun er sat
fri. Det må vente til tirsdag (i
dag; red.), lyder det. Født af
en muslimsk far og en kristen
mor blev kvinden dømt under sharialov, som Sudans islamistiske regime indførte i
1983. Alvorligere straffe end
piskeslag er dog sjældne.
Tolv dage efter dødsdommen
fødte Ishag en datter i fængslet. Også kvindens 20 måneder gamle datter har siddet
fængslet med sin mor og nyfødte søster. Ifølge den britiske organisation Kristen Solidaritet er sagen den seneste
mod religiøse minoriteter i
Sudan. Siden december 2012
har sager om deportationer,
konfiskationer og ødelæggelser af kristelig ejendom været
stigende. /ritzau/AFP

Malaysia begrænser
brug af ordet ”Allah”
Putrajaya Den katolske kirke i Malaysia må ikke bruge
det arabiske ord Allah, når
der tales om Gud. Det har
landets højesteret i går fastslået i en sag, der har understreget de religiøse spændinger i det asiatiske land, hvor
størstedelen af befolkningen
er muslimer. Det juridiske
tovtrækkeri er blevet set som
en principiel sag for det bredere kristne samfund i Malaysia, men landets regering
understreger umiddelbart efter afgørelsen, at begrænsningen blot gælder en katolsk avis, der har stået i centrum af konflikten. Kristne
har fremført, at de i århundreder har brugt ordet i deres
reference til Gud. /ritzau/AFP

Våbenhvile i en uge
i Ukraine
København Separatistledere i de to østukrainske regioner Lugansk og Donetsk gik i
går med til at lægge våbnene
indtil 27. juni, oplyses det.
Våbenhvilen vil løbe parallelt
med den unilaterale våbenhvile, som Ukraines præsident, Petro Porosjenko, erklærede i fredags.
/ritzau/Reuters

0 Iraks islamistiske oprørsgruppe Isil har råd til at købe de nyeste og bedste våben og uniformer. – Foto: Reuters/Scanpix.

Iraks oprørere har
økonomisk succes

Den islamistiske oprørsgruppe Isil kontrollerer oliefelter og opkræver skat.
Den er stort set selvfinansierende, og det gør den ekstra farlig
Af Ulla Poulsen
upoulsen@k.dk

Da den islamistiske oprørsgruppe Isil, Islamisk Stat i
Irak og Levanten, for nogle
uger siden erobrede Iraks
næststørste by Mosul, fik den
ikke blot militært, men også
økonomisk jackpot. Det viste
sig, at den lokale afdeling af
Iraks Centralbank lå inde
med et enormt pengebeløb –
omkring 2,4 milliarder kroner
– som Isil kunne stikke i lommerne sammen med lidt
guldbarrer og andre aktiver.
Det enorme pengebeløb
gjorde med et slag Isil til verdens måske rigeste oprørsgruppe – og polstrer gruppen
i hvert fald et år frem, vurderer en mellemøstekspert, der
blogger under navnet Brown
Moses. Han peger på, at pengene rækker til at betale
60.000 oprørere løn i et år.
(Omkring 3290 kroner om
måneden).
”Man kan købe en hel del
hellig krig for sådan et beløb,”
siger han til den amerikanske
avis The Washington Post.
Plyndringer som af banken i
Mosul er dog langt fra den
eneste indtægtskilde, Isil har.
Gruppen har en særdeles veludviklet finansiel strategi,
som har til formål at gøre den

økonomisk uafhængig af
udenlandske donorer – et
mål, som er tæt på at være opnået.
Det er således ikke blot brutale henrettelser af formodede fjender, der følger i kølvandet på Isils erobringer i det
nordlige Irak. For hver ny by
eller landområde, gruppen
opnår kontrol med, begynder
også en systematisk beskatning af de lokale beboere.

Det er først og fremmest andre religiøse grupperinger
end sunni-muslimer, som Isil
tilhører, det vil sige shiamuslimer eller kristne, der
bliver afkrævet penge, og de
tør ikke andet end at betale
af frygt for deres liv. Men også lastbilchauffører bliver for
eksempel bedt om at betale
over 1000 kroner i ”vejafgift”,
hvis de vil passere.
På den måde har Isil lynhurtigt skaffet sig en stabil
indtægtskilde, som ovenikøbet falder godt i tråd med
gruppens egen selvforståelse
som begyndelsen til en ny
stat, et islamistisk kalifat i
Irak og dets nabolande. For
naturligvis kan og må stater
opkræve skat af deres befolkninger, er logikken.
I Raqqa i Syrien, som Isil
har kontrolleret gennem mere

end et år, har det lokale shariaråd således for nylig indført
obligatorisk tiende (10 procent af indtægten betales til
’velgørenhed’). I forvejen tjente Isil omkring 45 millioner
kroner om måneden på skatter fra byens erhvervsdrivende, oplyser provinsens politikommandør, general Mahdi
Gharawi, til den britiske avis
Financial Times.
”Jo mere land, de kontrollerer, jo mere selvfinansierende bliver de. Det er en af
farerne og grunden til, at de
må standses,” siger Peter
Neumann, professor ved
Kings College i London, hvor
han forsker i terrorisme og
oprør, om Isil til den amerikanske avis New York Times.
Tom Keatinge, tidligere finansrådgiver hos J.P. Morgan, der nu skriver og rådgiver om finansiering af terror,
er helt enig. Han peger over
for den amerikanske avis
Christian Science Monitor på,
at den økonomiske uafhængighed styrker Isil.
”De farligste grupper er
dem, der formår at rykke sig
fra ekstern til intern finansiering. Isil har løftet den sammenhæng til et helt nyt niveau. Deres budget er på størrelse med et mindre europæisk land,” siger Tom Keatinge.

Men Isil satser højere end
30.000 tønder råolie. Gruppen har omringet Baiji, byen
med Iraks største olieraffinaderi, der har en kapacitet på
310.000 tønder om dagen, og
der har de seneste dage været
voldsomme kampe mellem
Isil på den ene side og irakiske og kurdiske soldater på
den anden side.
”Der er ikke længere tale
om et terrorproblem. Det her
er en hær i bevægelse i Irak
og Syrien, og den vinder
frem. Den har en skyggeregering omkring Bagdad, og den
har en målsætning om at regere,” siger Jessica Lewis fra
Institut for Studiet af Krig, en
amerikansk tænketank i Washington, til avisen Wealth
Daily.

Putins politik over for Ukraine markerer stalinismens genfødsel i Rusland, skriver
Moskva-professor i opsigtsvækkende indlæg

udland@k.dk

Rusland fører krig mod Ukraine. For at være præcis: mod
den ukrainske revolution for
national værdighed og antikorruption.
Det skriver den Moskva-baserede filosofiprofessor Igor
Tjubajs i en artikel, der er offentliggjort på den liberale
radiostation Ekho Moskvys
hjemmeside. Han uddyber:
”Det er en ny type krig
uden frontlinje og som ikke
er blevet erklæret officielt.”
Samtidig er det en krig, der
ødelægger alle sovjetiske og
postsovjetiske myter og blotlægger den virkelige natur af
det nuværende regime, ifølge
professoren.
”Alle må forstå, at et genfødt og opdateret stalinistisk
regime er på spil i Rusland,”
skriver Tjubajs, der er storebror til en af landets mest
kontroversielle personer,
Anatolij Tjubajs.
Broren var blandt de hovedansvarlige for den vilde
privatisering af Rusland i
1990’erne, som førte millioner ud i fattigdom. Ligesom
Rusland og Ukraine for tiden

kommer de to brødre heller
ikke så godt ud af det med
hinanden.
Ifølge filosofiprofessoren
vil mange gerne tro på – og
fortsætter med at sætte deres
lid til – tre bestemte myter
om Ukraine. Den eskalerende
situation viser dog ifølge Tjubajs, at de ikke længere er
sande.
For det første har den russiske invasion ødelagt en længe kultiveret myte om den
Store Fædrelandskrig – navnet for Anden Verdenskrig i
de tidligere sovjetrepublikker
– som siger, at krig er utilladelig, og at dem, der starter
den, gør sig skyldige i forbrydelser mod den menneskelige natur, ifølge Tjubais. Ukrainere og russere kæmpede
sammen mod Nazityskand i
årene 1941-1945.
Så sent som den 9. maj – på
den årlige sejrsdag – blev der
holdt stort anlagte mindehøjtideligheder for at mindes ofrene og ære veteranerne. Men
nu får de russiske aktiviteter i
Ukraine Igor Tjubajs til at
konkludere: ”27 millioner er
faldet forgæves”.
For det andet har Ruslands
krig i Ukraine ”fuldstændig
ødelagt myten om broderska-
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bet med det ukrainske folk”.
Moskva-professoren skriver,
at langt ud i fremtiden vil
Rusland ”ikke havde nogen
brødre eller nogen venner”.
For det tredje har Putins
handlinger i Ukraine aflivet
myten om det nuværende
Rusland som en ortodoks
stat. For som Tjubajs skriver
”ortodokse skyder ikke på ortodokse”. Den russiske kirke
har ikke forsøgt at distancere
sig fra kamphandlingerne eller krævet, at de stopper. I
stedet er ”ortodoksi forvandlet til et instrument for den
officielle politik”.
Russiske medier har bidraget til den proces, fortsætter
han:

”De er helt ophørt med at
informere borgerne”. I stedet
er de blevet ”en direkte og
åben megafon for terrororganisationerne ’Folkerepublikken i Donetsk’ og ’Folkerepublikken i Lugansk’”.

Ifølge Tjubajs er der ikke længere massemedier i Rusland.
I stedet er den form for masseagitation og propaganda,
som eksisterede i Sovjetunionen, blevet genintroduceret,
mener han.
Han har iagttaget en anden
form for tilbagevenden til
den stalinistiske fortid: fremkomsten af hvad han kalder
”nyttige idioter” – meningsdannere i Vesten, som retfærdiggør Ruslands fremfærd
med, at de brede folkelige
protester på Maidan angiveligt blot var et sammenrend
af fascister.
Derudover kan Igor Tjubajs
godt forstå, at ukrainerne
værger sig ved at afdrage deres gasgæld til Rusland. Han
opfordrer dem til ikke at betale:
”At betale for sin egen destruktion. Det er absurd”.
Professoren kender meget
til svære forhold mellem
brødre – og ikke kun fordi han

opmuntrende tegn,
men erfaringen har
vist, at krybskytteritendenser kan skifte
dramatisk og hurtigt.

John scanlon, generalsekretær, den internationale
organisation cites

nalitet,” siger han til den britiske avis The Guardian.
Når succesen stadig er relativ, hænger det sammen med,
at tallet af dræbte elefanter på
et år fortsat overstiger antallet, der bliver født. Altså
mindskes verdens samlede
elefantbestand fortsat.
Årsagerne til, at der bliver
dræbt færre elefanter skyldes
blandt andet, at Kenya, Tanzania og Uganda – hovedleverandører af elfenben og tre af
de otte lande, som er identificeret som centrale i illegal elfenbenshandel sammen med
aftagerlande som Kina, Malaysia, Filippinerne, Thailand

Læserrejse

Lokale skatter og afgifter er
dog stadig kun en mindre del
af Isils samlede indtægter. De
fleste penge kommer fra oliefelter, den kontrollerer – indtil videre først og fremmest
fra et oliefelt i Raqqa, i Syrien. Her udvinder gruppen
dagligt op mod 30.000 tønder
olie om dagen, der sælges videre i regionen via mellemmænd. Det forlyder ovenikøbet, at noget af olien havner
hos Isil’s syriske hovedfjende: den syriske regering.

”Det er en krig mod Ukraine”
JENS MALLING
SKRIVER FRA RUSLAND

Nedslående nyheder om det
omfattende og toporganiserede krybskytteri, der finder
sted på verdens elefanter, har
stået i kø i de seneste år. Men
nu breder der sig en forsigtig
optimisme i vildtbeskyttelseskredse, efter at en ny rapport
fra den internationale organisation Cites, som beskæftiger
sig med bekæmpelsen af handel med truede dyre- og plantearter, gør det klart, at antallet af dræbte elefanter er faldet i de seneste tre år.
Mens antallet af nedlagte
elefanter toppede i 2011 med
25.000 dyr, faldt tallet til
22.000 året efter, og sidste år
faldt antallet af dræbte dyr
med yderligere et par tusind til
20.000. Den relative succes
skyldes en målrettet international indsats for at nedbringe
krybskytteriet ifølge generalsekretær i Cites, John Scanlon.
“Vi ser nogle opmuntrende
tegn, men erfaringen har vist,
at krybskytteritendenser kan
skifte dramatisk og hurtigt,
specielt når det involverer international organiseret krimi-

og Vietnam – i et vist omfang
er lykkedes med at styrke indsatsen mod krybskytteri. Til
sammen står de tre afrikanske
lande for 80 procent af store
beslaglæggelser af elfenben
på kontinentet.
Endnu en positiv faktor i
udviklingen er ifølge Cites, at
Kina, der ellers har været og
stadig er en af hovedaftagerne
til elfenben, i stigende grad
efterspørger fossileret mammutelfenben fra Rusland, der
kan handles lovligt.
Fremover er det afgørende,
at den positive udvikling, der
er opnået gennem de seneste
tre år, konsolideres, så krybskytteriet bliver bekæmpet
hele vejen ”fra indsatsen ’i
marken’, i toldvæsnet og til
indsatsen på det sorte marked
(for elfenben, red.),” understreger John Scanlon.
Først når den indsats er
lykkedes, kan man tale om,
at udviklingen for alvor går i
den rigtige retning, og at
krybskytterikurven knækket
ifølge John Scanlon.
”Til den tid kan vi tale om,
at vi har fået vendt de seneste
10 års nedslående udvikling.”

WW Vi ser nogle

følger den eskalerende konflikt mellem Rusland og Ukraine. Forholdet til hans egen
bror var på et tidspunkt så
koldt, at Igor og Anatolij stort
set ikke talte sammen i ti år.
”Vi bød begge idéerne, der
fulgte med perestrojka og
den demokratiske bevægelse,
velkommen. Men senere kom
vores overbevisninger til at
afvige skarpt fra hinanden,”
udtalte Igor Tjubajs ved en
tidligere lejlighed til Moscow
Times og tilføjede:
”Vi har meget forskellige
ideer om, hvad der er bedst
for Rusland.”
Selvom brødrene voksede
fra hinanden, deler de en både personlig og professionel
besættelse af Ruslands skæbne. Anatolij var en af tidligere
præsident Jeltsins mest magtfulde rådgivere. Hans rolle i
udstykningen af den sovjetiske statsejendom og oligarkernes opkomst i 1990’erne
indbragte ham offentligt foragt og et attentatforsøg samt
status som en af landets mest
succesrige forretningsfolk.
Igor valgte en anden vej. Han
har i en årrække studeret den
russiske nationale idé og
skrevet over 50 bøger og artikler om emnet.
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Valfart til Hildegards klostre
Tag med Kristeligt Dagblad og Unitas Rejser til Tyskland den
11.-18. september 2014.
Rejseleder: Kirsten Kjærulf
På denne spændende læserrejse
følger vi i Hildegards fodspor til
barndommens og ungdommens
kloster på Disibodenberg.
Vi besøger Hildegards helgenskrin
i landsbyens sognekirke, ligesom
vi flere gange vil besøge Abtei Sankt
Hildegard. Her kommer vi til at høre
nonnernes gregorianske tidebønner, der lyder som englesang i den
store kirke.
Vi vil tale med en af nonnerne (på
dansk) om klosterliv i dag. Vi vil
fordybe os i Hildegards teologi, billeder og musik, og vi vil ligesom
Hildegard indramme dagen med
bøn.
Vi vil også leve os ind i den liturgi,
som var Hildegards daglige liv: den
store latinske messe med gregoriansk sang, de latinske tidebønner,
de store kirkelige processioner
og folkefester, som på Hildegards
tid lyste op i hverdagen.
Vi skal ligesom Hildegard bo klosterligt og spartansk, nemlig på klosteret Tiefenthal, der ligger 20 kilometer fra Abtei Sankt Hildegard i en

dejlig park. På Tiefenthal er der mulighed for at deltage i nonnernes
morgenbøn og i den katolske messe. Der bliver også arrangeret en luthersk nadvergudstjeneste i klosterets kapel, ligesom vores lutherske
præst vil stå for den daglige aftenandagt.

Program
Dag 1: Afrejsedag mod Kloster
Tiefenthal. Vi lærer om Hildegard
i bussen.
Dag 2: Abtei Sankt Hildegard.
Møde med dansk nonne. Hildegards teologi.
Dag 3: Disibodenberg og Rupertsberg. Vesper på Abtei Sankt Hildegard. Hildegards teologi .
Dag 4: Højmesse i Kiedrich og
Kloster Eberbach. Hildegards
natursyn og lægekunst.
Dag 5: Marienthal og hjemmedag
på Kloster Tiefenthal. Valgfrit program.
Dag 6: Rhinfart og Hildegards
helgenskrin.
Dag 7: Hildegards festdag.
Udendørs festmesse og folkefest.
Dag 8: Hjemrejse.

Kun 6.695,-

Tilmelding og program på telefon 8723 1240
Læserrejsen ”Valfart til Hildegards klostre” finder sted den 11.-18. september 2014 og koster 6.695 kr.
Prisen inkluderer bustransport ifølge program, 7 overnatninger i delt dobbeltværelse på Kloster
Tiefenthal. 7 x morgenmad og 7 x aftensmad. Udflugter og entreer ifølge program.
Yderligere oplysninger og fuldt program fås ved henvendelse til Unitas Rejser på telefon 8723 1240, hvor
også tilmelding til rejsen skal foretages.

