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Raketregn præger livet i sydisraelsk by
På sin egen bizarre måde har folk vænnet sig til at leve med dagligt at søge i ly for raketter. Fortsatte bombardementer sætter Israel og Hamas i dilemma

krak@k.dk

Med en kontant bevægelse
slår den ældre dame affejende ud med armen.
”Det skræmmer mig ikke,”
siger hun, mens hun kigger
op på huset bag sig.
Få meter over hendes hoved er et større krater, efter at
en granat for få dage siden
slog ned.
Anja er en 86-årige jøde fra
Ukraine, der i dag bor i udkanten af den sydisraelske by
Sderot. Byen med godt 25.000
indbyggere ligger kun få kilometer fra grænsen til Gaza og
er et af de mest udsatte steder, når Hamas – som i de seneste uger – affyrer raketter
ind over Israel.

”Jeg levede i Odessa i Ukraine under Anden Verdenskrig. Bombeangreb påvirker
mig ikke længere. Men det er
de stakkels børn, jeg tænker
på. Hvordan skal de kunne
leve i det her?”, spørger Anja
og peger ned langs den stille
vej med den ene gule etageejendom efter den anden.
To gange i løbet af den seneste uge er en raket ramlet
ned i en lejlighed på den lille
gade. Regnen af raketter fra
Gaza er taget kraftigt til de seneste uger som konsekvens
af, at konflikten mellem Israel og palæstinenserne er optrappet. Mange af raketterne
er kortrækkende og upræcise. De fleste rammer derfor i
de åbne landskaber omkring
byerne i det sydlige Israel.
Men nogle af raketterne når

Sovjet-ministeren,
der afviste volden
Eduard Sjevardnadse høstede international anerkendelse som Sovjetunionens sidste udenrigsminister

børnene. Men på sin egen lidt
bizarre måde er det blevet en
del livet her. Det er kompliceret, men vi vænner os til det,”
siger han.

Alon Shuster håber stadig,
at det en dag kan lykkes at få
et fredeligt forhold til den palæstinensiske nabo. Men efter at det ene år har taget det
andet, hvor raketterne i skiftende omfang fortsætter med
at blive skudt ind over grænsen, har han ikke en opskrift
på, hvordan freden skal nås.
”Jeg oplever, at vores nabo
misforstår vores tilgang til
området. Vi er jo ikke en bosættelse. Der var intet, da vi
kom. Vi har bygget det hele
op fra bunden og føler en meget stærk tilknytning til stedet,” siger han.
Selvom han stadig har en
tro på fred, understreger han,
at Israel er forpligtet til at
konfrontere de trusler, der er
fra Gaza.
Netop spørgsmålet om,

hvordan Israel skal reagere
over for den vedvarende beskydning, er noget, de israelske politikere diskuterer intenst i øjeblikket.

Israel reagerer generelt hårdt
over for raketter og har i de
seneste uger dagligt beskudt
lagerbygninger, affyringsramper og lignende i Gaza.
Men et omfattende israelsk
modangreb har indtil videre
ladet vente på sig. Der går

rygter om, at en våbenhvile
mellem Israel og Hamas med
Egypten som mellemled er på
trapperne, men stadig fortsætter raketterne med at flyve. Situationen viser, at både
Israel og Hamas står i et dilemma, mener Uri Rosset, israelsk mellemøstanalytiker
med speciale i Hamas.
”Israels problem er, at alternativet til Hamas næppe er
bedre. Hvis man ødelægger
Hamas, vil det skabe kaos og

Tre jøder tilstår drab på palæstinenser

Jerusalem Tre ud af de seks israelere, der er anholdt og
sigtet for at have myrdet en palæstinensisk teenager, har
tilstået drabet. Det siger en kilde tæt på efterforskningen
til nyhedsbureauet AFP. Mordet på den palæstinensiske
teenager har udløst store protester blandt palæstinensere i
Østjerusalem og i byer på Vestbredden. /ritzau/AFP

give mulighed for, at endnu
værre grupper tager magten.
Her er Hamas at foretrække,
fordi den trods alt er organiseret og er afhængig af opbakning i befolkningen,” siger han.
For Hamas er udfordringen, at gruppen i dag står
meget svækket efter at have
mistet støtten fra vigtige allierede de seneste år i blandt
andet i Iran og Egypten.
”En enkelt raket mod Tel
Aviv vil være nok for Hamas
til at eskalere situationen.
Men det er ikke sket. Det
tyder på, at Hamas ikke ønsker en reel konfrontation,
men i stedet har et desperat
behov for at bevise, at de
stadig er stærke nok til at
kunne genere Israel,” siger
Uri Rosset.
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deres mål, og det sætter sit
præg på Sderot. Adskillige
huse er blevet raseret de seneste dage, og en større malingfabrik står udbrændt tilbage efter et nedslag. Langs
vejene er der bygget betonskure, hvor beboerne har
godt 10 sekunder til at løbe
hen, når raketsirenerne lyder.
Og lejlighederne har indrettet
særlige sikringsrum.
Det er også en af forklaringerne på, at ingen i byen er
dræbt af raketterne de seneste uger. Men derfor er det
stadig et stort psykisk pres
forbundet med dagligt at
skulle søge dækning for bomber, forklarer borgmester
Alon Shuster.
”Nu, hvor der er sommerferie, er det en udfordring at få
skabt en følelse af frihed for
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Mange vil huske Eduard Sjevardnadse fra tv-udsendelser
i 1980’erne, hvor han som
Sovjetunionens udenrigsminister og sammen med generalsekretær Mikhail Gorbatjov forsøgte tilnærmelser til
Vesten. Det var på den dramatiske tid, hvor Østeuropa
var i opbrud. Folkebevægelser krævede demokrati og
løsrivelse fra Moskvas indflydelse. Sjevardnadse afviste
magtanvendelse og banede
dermed vejen for en række
overvejende fredelige revolutioner på den østlige side af
Jerntæppet.
”Det er på tide at indse, at
hverken socialisme, venskab,
godt naboskab eller respekt
kan komme fra bajonetter,
tanks og blod,” sagde han
ved den lejlighed.
Den tidligere sovjetiske
udenrigsminister Eduard Sjevardnadse døde i går, 86 år,
efter længere tids sygdom.
Efter Sovjetunionens opløsning i 1991 fortsatte Sjevardnadse med anselig goodwill og international respekt i
ryggen sin politiske karriere
som præsident i det nu selvstændige Georgien.
Hans forsøg på at styre landet ud af en kaotisk tid med
alvorlige etniske stridigheder
og borgerkrige kronedes dog
ikke med held og var måske
fra start dømt til at mislykkes. I juli 1993 erklærede han,
at han ikke ville forlade den
belejrede sortehavsby Sukhum, selvom huset, han befandt sig i, ”konstant bliver
bombarderet for at få mig til
af flygte”. Sjevardnadse reddede livet ved måneden efter
alligevel at beslutte sig for at
flygte, inden abkhasiske soldater indtog byen. Abkhasiens erklæring af selvstændighed fra Georgien, der fulgte
med Sukhums fald, er stadig
et af landets dybeste traumer.
Sjevardnadse blev født den
25. januar 1928 i den vestgeorgiske landsby Mamati.
Under terrorbølgen i Sovjet-

0 Eduard Sjevardnadse blev
86 år. – Foto: David Mdzinarisjvili/Reuters/Scanpix.

unionen i 1937 blev hans far
arresteret af efterretningstjenesten NKVD, men blev reddet ved en bekendts mellemkomst. Sjevardnadses senere
hustru, Nanuli, mistede sin
far under udrensningerne.
Som 20-årig begyndte Sjevardnadse sin karriere i Kommunistpartiet. Han avancerede til førstesekretær for Georgien i 1972 – det vil sige sovjetrepublikkens de facto leder.
I 1985 hentede Gorbatjov
Sjevardnadse til Moskva,
hvor han blev en af den sidste generalsekretærs vigtigste
fortrolige. De to mænd fremstod fra midten af 1980’erne
som Sovjetunionens nye ansigter og blev symbolet på en
ny epoke efter fire årtier med
kold krig mellem supermagterne. Som udenrigsminister
sørgede Sjevardnadse i samarbejde med ophavsmanden
til perestrojka og glasnost for
tøbrud. Specielt i Tyskland
hædres Sjevardnadse, hvor
hans bidrag til at gøre vejen
klar for genforeningen regnes
for særlig vigtigt.
I sit hjemland huskes han
dog ikke kun for det gode.
Hans karriere som politiker
sluttede i 2003. Det år brød
den såkaldte Rosenrevolution ud. Protesterende georgiere var utilfredse med Sjevardnadses lederskab og beskyldte ham for valgsnyd og korruption. De tvang ham til at
træde tilbage. Som præsident
fik Sjevardnadse skabt stabilitet, men det lykkedes ham
aldrig at standse den udbredte korruption i landet.

Andalusiens Bedste med afrejse i september og oktober

Langtidsrejse til Solkysten - Fuengirola

Her er rejsen for dig der vil opleve et lille udpluk af
Andalusiens bedste kulturskatte. Vi har samlet 3 gode
udflugter, og mellem dem er der tid til at slappe af på
Hotel Puente Real lige ned til promenaden ved
Torremolinos.

Sig farvel til den kolde danske vinter og nyd istedet
den lune brise fra middelhavet, farverige markedsdage eller afslappet stemning i tapasrestauranter
langs strandpromenaden Fuengirola på den spanske
solkyst.

•
•
•
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• Fly Kastrup, Billund eller Aalborg - Malaga direkte t/r
• 28 nætter Las Palmeras*** + - Fuengirola
• Dobbeltværelse
(Junior Suite kr. 1500,- pp. ved 2 personer)
• 28 x morgenmad
• 28 x aftensmad inkl. vand og vin
• Transport til og fra hotellet

Fly Kastrup, Billund eller Århus - Malaga direkte t/r
7 nætter Puente Real*** + - Torremolinos
2 værelses lejlighed
7 x morgenmad
7 x aftensmad inkl. vand og vin
3 udflugter m. transport, betalte entréer og dansk
guide til Granada m. Alhambra, Ronda og Gibraltar
• Transport til og fra hotellet
Pris pr. person kr.

5998,-

Pris pr. person kr.

Kastrup: 22/9, 2/10, 16/10 - Billund: 23/9, 2/10, 16/10 - Århus: 21/9, 2/10
Tillæg fra Billund og Aarhus kr. 395,- pr. person
Enkeltværelsestillæg kr. 950 ,-

Afrejse: 4/11, 18/11, 6/1, 21/1, 3/2, 17/2, 26/2
Tillæg fra Billund og Aalborg kr. 395,- pr. person
Enkeltværelsestillæg kr. 3800,-

en
Oplys koden “KR28” og få
gratis
ekstra udflugt til Malaga

kort nyt

Pave undskylder for
præsters sexmisbrug

60 kvinder slipper
fri fra militante

Vatikanet Pave Frans sagde
i går undskyld til ofrene for
katolske præsters sexmisbrug ved en ceremoni i Vatikanet. ”Jeg har i nogen tid
haft en dybfølt smerte i mit
hjerte,” sagde pave Frans.
Ifølge Vatikanet har der de
seneste 10 år været 3420 såkaldte troværdige beskyldninger mod katolske præster
om seksuelt misbrug. /ritzau/

Maiduguri 60 kvinder og
unge piger er efter ugers fangenskab sluppet fri fra militante islamister, som menes
at have forbindelse til oprørsgruppen Boko Haram i Nigeria. Kvinderne blev bortført i
juni. Det vakte opsigt verden
over, da Boko Haram i april
bortførte over 200 teenagepiger fra en kostskole i Chibok.

/ritzau/AFP
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