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Gaza-konflikt
splitter israelere

Ruslands
økonomiske
elite er i panik

Kampene i Gaza har gravet grøften mellem jøder og
arabere i Israel dybere. Udenrigsministeren opfordrer
jøder til at boykotte arabiske forretninger
NIKOLAJ KRAK
SKRIVER FRA MELLEMØSTEN
krak@k.dk

Det bliver stadig sværere for
Israels befolkningsgrupper at
leve sammen inden for landets grænser. Det er kommet
tydeligt til udtryk de seneste
dage, hvor konflikten mellem
Israels jødiske og arabiske
indbyggere er spidset til.
Søndag aften opfordrede
Israels udenrigsminister
Avigdor Lieberman landets
jøder til at boykotte arabiske
forretninger i Israel. Opfordringen kom, efter at en arabisk fællesorganisation i Israel opfordrede til generalstrejke i sympati med de palæstinensiske ofre i Gaza.
”Jeg opfordrer på det kraftigste alle til ikke at handle i
de butikker eller virksomheder i den arabiske sektor, der
tager del i strejken,” skrev
Lieberman på Facebook.
Udenrigsministeren tilhører det højreorienterede og
nationalistiske parti Israel
Beiteinu og er en af regeringens stærkeste fortalere for

militærets hårde kurs i Gaza.
Israelske arabere udgør
godt en femtedel af landets
befolkning. Forholdet mellem dem og Israels jødiske
flertal har i lang tid været
konfliktfyldt, men blev markant forværret, da tre israelske teenagere i juni blev kidnappet og senere fundet
dræbt på den israelsk besatte
Vestbred. Umiddelbart efter
at de tre teenageres lig blev
fundet, blev en palæstinensisk dreng bortført og brændt
levende lidt uden for Jerusalem i en formodet hævnaktion fra højreekstreme jøder.
Hvor det for nogle uger siden var gidseltagningerne,
der antændte hadet mellem
jøder og arabere, er det nu
blevet Israels angreb i Gaza,
der skaber konflikterne.
Der har de seneste dage
været voldelige demonstrationer i adskillige israelske byer, hvor stenkastende unge
arabere tørner sammen med
politiet. Mandag aften udviklede en demonstration i Nazaret sig voldeligt, hvor tusinder af arabere demonstre-

Ruslands oligarker frygter flere
sanktioner efter flytragedien i
Ukraine, vurderer vestlige medier

USA forbyder flyvninger til Tel Aviv
WASHINGTON De amerikanske luftfartsmyndigheder forbød i aftes landets flyselskaber at rejse
til og fra den israelske by
Tel Aviv de kommende 24
timer. Forbuddet kommer,
efter at raketter aﬀyret fra
Gazastriben skal have
ramt nær byens primære
lufthavn, Ben Gurion. Det
amerikanske forbud fik en
række luftfartsselskaber,
blandt andre SAS og Norwegian, til at aflyse deres
fly til Tel Aviv. /ritzau/AFP

rede mod Israels angreb i Gaza. 16 personer blev anholdt.
Samtidig har de israelske
medier jævnligt rapporteret
om grupper af nationalistiske
jøder, der overfalder tilfældige arabere på gaden. Og arabiske demonstrationer bliver
mødt af moddemonstrationer, hvor der bliver råbt racistiske slagord.

JENS MALLING
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0 I går kom det til uro flere steder i Israel, som her i Nazaret, da landets arabiske indbyggere protesterede mod Israels fremfærd i Gaza. – Foto: Ahmad Garabli/AFP/Scanpix.

Udenrigsminister Liebermans opfordring om boykot
har mødt hårde fordømmelser og beskyldninger om
racisme blandt Knessets arabiske og jødiske liberale politikere.
I en leder i den venstreliberale israelske avis Haaretz
hedder det, at det er udtalelser som Liebermans, der er
med til at skabe det racistiske
had, der gennemstrømmer
Israel i øjeblikket:
”Opfordringen, der ruller
fra det øverste lag af den israelske regering ned gennem
samfundet, kan udvikle sig
til den fysiske vold, der er
blevet almindelig ved demonstrationer, når højreorienterede aktivister angriber dem, der protesterer mod

regeringens politik, mens de
råber ’Død over araberne’ og
’Død over venstreorienterede’.”

Mens konflikten i Gaza skaber splid i det israelske samfund, er der stadig ingen klare tegn på, at den israelske
hær er ved at afslutte sin operation.
Kampene har kostet mere
end 600 palæstinensere livet,
mens 28 israelske soldater er
blevet dræbt. FN advarer om,
at civile stort set ikke længere
har nogle steder at søge hen i
ly for raketterne.
Både FN’s generalsekretær,
Ban Ki-moon, og den amerikanske udenrigsminister,
John Kerry, er i Mellemøsten
for at forsøge at få forhandlet

en varig våbenhvile. Israel afviste i løbet af i går at indgå
en fem timer lang humanitær
våbenhvile.
Den palæstinensiske islamiske bevægelse Hamas, der
kontrollerer Gaza, påstår, de
har taget en israelsk soldat
som fange.
Den israelske hær bekræfter, at en soldat mangler. Meget tyder på, at soldaten er
dræbt, men hvis det er rigtigt, at Hamas holder ham
som gidsel enten levende eller død, kan det tilføje endnu
et alvorligt element til konflikten. Israel er kendt for at
gå endog særdeles langt for
at få befriet gidsler.
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Når en dansk journalist ligger til en flugter
Nogle israelske medier er trukket i uniformen og fører kampagne mod alle, der vover at vise krigens grimme
sider. Dette er anden kommentar fra vor Mellemøsten-korrespondent om hans personlige oplevelser, efter at han
tog et billede, der måske bliver ikonisk for Gaza-krigen

kommentar
AF ALLAN SØRENSEN
KORRESPONDENT
I MELLEMØSTEN
allan@k.dk

EUROPÆISK JOURNALIST. Lyst hår og
blå øjne. Og så et
umiddelbart antiisraelsk billede, der
viser israelere klappe
og juble på en bakketop ved byen
Sderot, mens de ser bomberne regne ned over Gaza. Kristeligt Dagblad har – ligesom medier verden
over – bragt fotografiet. Det skete
den 14. juli.
Forargelsen lå lige til højrebenet.
I hvert fald nogle israelske mediers
højreben.
Først lød det fra den israelske tvstation Channel 10’s erfarne kommentator, at billedet fra Sderot er
falsk og i virkeligheden stammer fra
2009. Overflødigt at sige, at stationen ikke ringede til mig for at tjekke, hvornår jeg rent faktisk havde
taget det.
Så sagde jeg ja tak til at deltage i
tv-stationen Channel 2’s aftenprogram med den erfarne vært Oded
Ben Ami. Aftalen var, at vi skulle
diskutere billedet. Da kameraet kørte, gik det hurtigt op for mig, at jeg
var kaldt til skideballe for at have
sendt billedet fra Sderot ud via det
sociale medie Twitter.
”Tror du virkelig, at det repræsen-

terer hele den israelske befolkning?”, lød det med Oded Ben Amis
dybe basstemme.
Og ”kan jeg konkludere, at du
holder mere med Hamas end Israel?”, fortsatte han, som om han endelig havde fået placeret sine støvler fra dengang, han var militærets
talsmand, solidt på halsen af den
stereotype fordomsfulde og antiisraelske europæiske journalist.
Tak for kaﬀe!
Så kom Channel 2 med et tilbud
om at skabe en debat på bakken i
Sderot. På den ene side mig selv eller min kollega Nikolaj Krak, som
har skrevet en artikel om de jublende israelere (bragt på forsiden af
Kristeligt Dagblad den 11. juli), og
som også var til stede, da det omtalte billede blev taget. Vi lugtede dog
fælden og takkede nej, hvilket ikke
forhindrede Channel 2 i at producere et ukritisk indslag om bakketoppen i Sderot, hvor jeg indledningsvis blev præsenteret som svensk
journalist. For hvad er forskellen?
De hader os jo alle sammen deroppe
i det kolde nord.

Toppen af sagen om bakketoppen
blev nået forleden aften på Channel
10. I kanalens åbenlyse uvilje mod
at tale med manden bag tweetet og
billedet havde kanalens producere
fundet frem til en af de klappende
israelere fra Sderot, der ses i forgrunden af billedet. Nu skulle billedet fra Sderot have det ultimative
dødsstød, og de hadefulde Israel-

2 Allan Sørensens første kommentar
om reaktionerne på billedet af
israelere, der fra en bakketop i Sderot
følger militærets bombning af Gaza,
blev bragt den 15. juli.

kritiske medier fra Vesten blev placeret på delegitimiseringens alter.
Så pigen med de lange sorte krøller fortæller Channel 10, hvad der i
virkeligheden skete: ”Der var stille
og roligt på bakketoppen. Vi sad bare og kiggede. Men de to danske
journalister opfordrede os til at
klappe og juble, så det gjorde vi.”
Bum!
Det har taget tid, men israelsk
fjernsyn har nu endelig begravet sagen om Sderot-billedet. De israelske
seere ”ved” nu og kan føle sig trygge
ved tanken om, at det bare var endnu en Israel-hader, der tog billedet.
En skandinav, der slet ikke forstår

konfliktens nuancer, og som oven i
købet iscenesætter sine billeder,
hvis der mangler action.

Til de sikkert stadig uinteresserede
israelske tv-kanaler, der i øjeblikket
har travlt med at bulldoze enhver
kritisk stemme, kan jeg sige følgende:
Billedet er ikke fra 2009. Det er taget af mig den 9. juli i år i Sderot,
hvor jeg sammen med Nikolaj Krak
stod stille og roligt på bakketoppen,
da de forreste rækker på campingstolene brød ud i jubel og klapsalver, da et missil ramte inde i Gaza.
Ja, inde i Gaza og ikke, som I påstår,

en nedskydning af en Gaza-raket
over Israel. Kære venner, jeg har
været her længe nok til at se forskellen.
Men også længe nok til at vide, at
de europæiske medier (for ikke at
tale om al-Jazeera og de andre arabiske nyhedsstationer) altid vil være fjenden hos de forskellige nationale talerør, når Israel går i krig.
Lad mig for retfærdighedens
skyld nævne, at der har været glimrende og sobre israelske artikler om
Sderot-fotografiet i blandt andet
avisen Haaretz og på nyhedssiderne
Ynet og Mako.
Min reaktion over for Channel 2
og Channel 10 er, som den er, fordi
jeg i årevis har hørt dem kritisere de
udenlandske journalister og medier. Jeg har aldrig taget det personligt. Men denne gang kender jeg
hver enkelt detalje i hele forløbet og
ved, at den slappe ukritiske journalistik er deres problem.
Ikke mit.

Allan Sørensens første kommentar
om emnet kan læses på

k.dk

Tusinder af kristne flygter fra konflikten i Irak. Det kan blive enden på kristendommens lange historie i området
udland@k.dk

Titusinder af kristne irakere
er flygtet fra deres hjem, siden den militante, islamistiske gruppe Islamisk Stat i
Irak og Levanten, Isil, har
indtaget en række byer i Irak.
Med det store antal kristne
flygtninge kan konflikten i
Irak blive enden på kristendommens historie i Irak, advarer tre kristne overhoveder
i Irak.
”Hvis situationen ikke ændres, vil kristne stå tilbage
med kun en symbolsk tilstedeværelse i Irak,” sagde den
kaldæiske patriark i Bagdad,

Louis Raphael Sako, under
et besøg i Bruxelles, ifølge
det britiske nyhedsbureau
Reuters.
Op mod en halv million
mennesker er flygtet fra storbyen Mosul, efter at Isil indtog byen i juni. 90 procent af
byens kristne indbyggere, i
alt 80.000 mennesker, er
blandt flygtningene, skriver
det amerikanske nyhedsmedie Christian Science
Monitor.
For de få tilbageværende
kristne tegner fremtiden dyster. Ved fredagsbønnen i sidste uge proklamerede Isil, at
kristne borgere risikerer
dødsstraf, hvis de ikke enten

konverterer til islam eller betaler en særlig skat for at være kristen.
Truslerne fra Isil har ført til
stærkt bekymrede udtalelser
fra såvel pave Frans som FN’s
generalsekretær, Ban KiMoon.

De kristne irakere flygter til
den mere sikre kurdiske selvstyreregion i det nordlige
Irak, men mange flygter også
ud af landet til slægtninge i
Europa og til Libanon og Tyrkiet. Selv fra den kurdisk
kontrollerede by Kirkuk flygter hundreder af kristne dagligt ifølge byens kaldæiske
ærkebiskop Youssif Mirkis.

FN fordømmer forfølgelse af kristne i Irak
NEW YORK FN’s Sikkerhedsråd fordømte i går i en resolution forfølgelsen af kristne og andre mindretal i Irak. De ultravoldelige islamister i Den Islamiske Stat (IS), der tidligere hed Islamisk Stat i Irak og Levanten (Isil), truer hele den
kristne tilstedeværelse i regionen efter to årtusinder, lyder
bekymringen fra FN. De militante overtog i søndags klostret Mar St. Behnam, et af Iraks mest kendte klostre, og
smed de munke, der boede i klostret, ud. /ritzau/AFP

Sammen med sine kolleger
fra Bagdad og Mosul var han
for nylig i Bruxelles for at appellere til EU om støtte til
kristne irakere. Det kristne
mindretal i Irak har ikke en
væbnet milits eller hær i

modsætning til andre af landets grupperinger som
turkmenere, kurdere og sunni- og shiamuslimske irakere.
”Vores tilstedeværelse var
et symbol på fred, men der er
så meget panik, og kun få

Bloomberg har talt med en
russisk milliardær, der udtaler sig på betingelse om anonymitet:
”Hvis Putin ikke tager initiativ til at afslutte krigen i
Ukraine efter sidste uges
nedskydning af det malaysiske fly på oprørernes territorium, så risikerer han at blive
en international paria lige
som Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko,
som USA har kaldt Europas
sidste diktator,” siger rigmanden.
”Det, der sker, skader erhvervslivet og skader Rusland,” mener milliardæren.
”Den økonomiske elite er
rædselsslagen,” siger Igor
Bunin, der er chef for Center
for Politiske Teknologier i
Moskva.
Men ifølge ham taler ingen
åbent om det, fordi ”det
mindste tegn på trods eller
vaklen i geleddet kan have

0 Toget med ofrene for flytragedien i det østlige Ukraine ankom i
går til Kharkiv. – Foto: Gleb Garanitj/Reuters/Scanpix.

EU bebuder flere sanktioner
over for Rusland
/ritzau/

Islamiske ekstremister fordriver kristne fra Irak
AF NANNA MUUS STEFFENSEN

Ruslands allermest magtfulde risikerer store økonomiske
tab, hvis Washington og Bruxelles beslutter sig for flere
sanktioner rettet mod landet.
Derfor bliver Ruslands rigeste
forretningsmænd mere og
mere paniske over præsident
Vladimir Putins politik i
Ukraine, skriver en række
vestlige medier.
De russiske rigmænd frygter, at præsidentens kurs fører til lammende sanktioner,
men de er bange for repressalier fra de russiske myndigheder og tør ifølge det amerikanske nyhedsmedie Bloomberg ikke ytre sig oﬀentligt.
USA og EU truer Rusland
med yderligere tiltag efter
den formodede nedskydning
af det malaysiske passagerfly
MH17 over det østlige Ukraine i torsdags, der kostede 295
personer livet. De vestlige
lande holder Rusland delvis
ansvarlig på grund af landets
angivelige våbenleverancer
til prorussiske oprørere.

kristne kan se en fremtid i
Irak,” sagde ærkebiskop
Youssif Mirkis.

Kristendommens historie i
Irak går tilbage til det første
århundrede efter Kristi fødsel, men den kristne befolkning er blevet mindre og mindre igennem de seneste 10 år.
Før den amerikanske invasion i Irak i 2003 var der omkring halvanden million
kristne i landet. Men siden
har krig og sekteriske spændinger sendt mange på flugt.
I dag er der anslået 400.000
kristne tilbage i Irak, og med
Isils fremrykning i landet bliver tallet mindre og mindre.

voldsomme konsekvenser”
for rigmændene.
Usikre omstændigheder for
Ruslands elite fremprovokeret af konflikten i Ukraine har
allerede kostet de 19 rigeste
russere mere end 80 milliarder kroner siden årets begyndelse. På grund af modstand
fra lande som Italien og
Østrig har EU indtil videre
ikke taget så drastiske metoder i brug over for Rusland
som USA. Men Holland, som
mistede 193 indbyggere i flykatastrofen, presser nu sammen med Storbritannien på
for en mere barsk politik.
Yderligere amerikanske
sanktioner mod Rusland kan
indføres i løbet af få uger,
hvis efterforskerne kan bevise, at oprørerne i Østukraine
står bag nedskydningen af
det malaysiske fly.
”Trusler om sanktioner
mod hele sektorer af økonomien kan nu blive virkelighed. Virksomhederne har al
mulig grund til at være bange,” siger Mikhail Kasjanov,
som var Putins premierminister fra 2000 til 2004.
”Hvis sanktioner mod den
samlede finansielle sektor
bliver en realitet, så bryder
økonomien sammen i løbet af
seks måneder,” forudser han.
Samme dag som flyet blev
skudt ned over Ukraine, beskyldte Putin den ukrainske
regering for hændelsen og
sagde, at den stat, hvis territorium, ulykken indtraf over,
er ansvarlig. Putins allierede,
parlamentsformand Sergej
Narysjkin, sagde, at den
ukrainske regering har udvist
”kriminel uagtsomhed” ved
at lade den malaysiske Boeing 777 flyve hen over en
krigszone.
I en oﬀentlig tale i forgårs
sagde den russiske præsident, at tragedien ikke bør
udnyttes til at forfølge ”selviske politiske mål”, og han
opfordrede samtidig til at
give internationale efterforskere fri adgang til nedstyrtningsstedet. Putin lovede at
gøre alt for at afslutte kampene i Ukraine.

EU gjorde i går klar til skrappere sanktioner mod Rusland
inden for finans-, våben og
energisektoren, hvis ikke
Rusland samarbejder mere
om konflikten i Ukraine.
EU-landenes udenrigsministre gjorde på deres møde i
Bruxelles klart, at de allerede
senere på ugen vil sætte russiske individer og virksomheder på listen over dem, der
straﬀes for at yde materiel og
økonomisk støtte til at undergrave Ukraines suverænitet
og uafhængighed.
Inden månedens udgang
vil de også have det juridiske
forarbejde klar til at kunne
begynde at straﬀe russiske
oligarker, der støtter beslutningstagerne i Moskva, som
står bag beslutningen om at
annektere Krim-halvøen og
destabiliseringen i det østlige
Ukraine.
Endelig lægger ministrene

op til, at EU skal til at tage
hul på mere omfattende
sanktioner, hvis ikke Rusland
begynder at samarbejde
– blandt andet om efterforskningen af sidste uges flystyrt
over det østlige Ukraine.
”Hvis vi ikke ser fuldt og
øjeblikkeligt samarbejde, er
vi uden forsinkelse klar til at
introducere en pakke med
yderligere tiltag,” sagde
EU’s udenrigschef, Catherine
Ashton, der også sagde, at de
personer, der er direkte eller
indirekte ansvarlige for at
nedbringe flyet, skal stilles til
ansvar.
”Vi opfordrer især Rusland
til at bruge sin indflydelse på
de bevæbnede grupper til at
skabe adgang til flyet og det
omkringliggende område.
Derudover opfordrer vi Rusland til at stoppe med at sende våben og militante over
grænsen til Ukraine og til at
trække sine tropper tilbage,”
sagde Catherine Ashton.

