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Det er én ting at dække krig 
eller voldelig opstand som 
udefrakommende reporter – 
og noget helt andet at dække 
den som indbygger i det land, 
hvor krigen eller volden fore-
går. Man kan som sidstnævn-
te ikke undgå at blive trukket 
ind i det som en part – og det 
er også en stor risiko som 
førstnævnte. 

Det mener i hvert fald den 
blot 29-årige egyptiske jour-
nalist og redaktør Yassmine 
ElSayed Hani, der fra sin stil-
ling på landets største avis, 
AlAkhbar, har kunnet følge 
den rutsjetur af uroligheder, 
Egypten har været midt i si-
den begyndelsen på det ara-
biske forår i januar 2011. 
Først med Hosni Mubaraks 
fald og siden afsættelsen af 
Det Muslimske Broderskab 
og Mohamed Mursi, hvilket 
igen banede vejen for, at det 
nu er general Sisi, der er præ-
sident.

Kristeligt Dagblad mødte 
den unge journalist til en 
konference i Libanon, hvor vi 
bl.a. talte om de udenlandske 
mediers dækning af forløbet i 
Egypten og om blodsudgy-
delsers effekt på journalistik.

”De nationale egyptiske 
mediers status er meget kom-
pliceret. Før den første revo-
lution havde medierne åbne 
og tydelige forbindelser til 
enten regeringen eller oppo-
sitionen. Nogle få var erklæ-
ret uafhængige. Efter revolu-
tionen i januar 2011 begyndte 
de nationale medier – især 
de regeringsvenlige, hvoraf 
jeg arbejdede på en af aviser-
ne – at søge efter måder at 
overleve i dette nye landskab. 
De var nødt til at respektere, 
at læserne ville noget andet, 
end det de hidtil havde støt-
tet. Min avis og alle de andre 
regeringsvenlige aviser kan i 
overgangsperioden fra revo-
lutionens udbrud til valget af 
Mursi beskrives som uafhæn-
gige. De havde ingen forbin-
delser. Efter valget af Mursi 
begyndte nogle aviser at læ-
ne sig op ad ham og regerin-
gen igen, men det førte til 
protester fra os journalister. 
Et af de skridt, den væltede 
præsident – og tak gud for 
det – havde taget for at kon-
solidere sin magt, var at skif-
te redaktørerne på de uaf-
hængige aviser ud med rege-
ringsvenlige, og da Mursi for-
søgte at gøre det samme, var 
det dråben, der fik bægeret til 
at flyde over. Jeg selv og man-
ge af mine kolleger havde jo 
deltaget i demonstrationerne 
for at vælte Mubarak, og vi 

nægtede at se det samme ske 
under Mursi,” fortæller Yass-
mine ElSayed Hani.

”Hen mod slutningen af 
Mursis regeringstid vendte de 
fleste aviser sig mod ham, og-
så min egen, hvis redaktør 
netop var udpeget af ham. 
Det skete også af hensyn til 
fred – man fornemmede, at 
hvis han ikke blev væltet, så 
ville folket vende sig mod 
hinanden. Så ville der blive 
borgerkrig. Til slut var det 
General Sisi, der afsatte ham. 
Han reddede os. Virkelig. Ef-
ter den anden revolution er vi 
så tilbage i samme situation 
som lige efter den første: Me-
dierne har ingen politisk til-
knytning. De er kritiske over 
for regimet, når de vil være 
det.” 

Hvad synes du om de interna-
tionale mediers dækning?

”De internationale medier 
er en katastrofe. 90 procent 
af de globale nyheder bliver 
leveret af en meget lille grup-
pe skribenter for de internati-
onale nyhedsbureauer. Jeg 
arbejdede selv for Thomson/
Reuters i to år, så jeg har set 
det indefra. Det er et kata-
strofalt, ensidet nyhedsflow. 
De konkurrerer alle om at le-
vere information hurtigt og 
akkurat. Der er ikke noget 
galt med deres information, 
men de skaber forkert viden, 
fordi de fokuserer på visse si-
der af historien og under-

dækker andre sider. Det er 
ubalanceret. De amerikan-
ske, britiske og europæiske 
følger den samme, generelle 
trend, fordi redaktører dan-
ner deres meninger på bag-
grund af nyhedsbureauerne. 
Og den generelle trend i USA 
og derefter de fleste andre 
landes medier var at være for 
Broderskabet.”

Kan du give mig nogle eksem-
pler?

”Ja! The New York Times og 
Washington Posts dækning 
har været skandaløs. Vi skrev 
om de internationale mediers 
bias – det er derfor, jeg ved 
det. Der var nogle sammen-
stød den 27. juli, dagen efter 
massedemonstrationerne, 
der kaldte på Mursis tilbage-
trædelse. Sammenstødene 
var voldsomme, og 70 men-
nesker blev slået ihjel. Det 
Muslimske Broderskab lagde 
ud med at sige, at 300 var 
blevet slået ihjel. Du er jour-
nalist: Hvis du får et givent 
tal, så refererer du til, hvor du 
har det fra, med mindre det 
er et officielt tal. Du vil skrive 
’ifølge Det Muslimske Broder-
skab er 300 mennesker døde’. 
Men det gjorde The New York 
Times og Washington Post ik-
ke. Og det baserede de deres 
ledere på. The New York Ti-
mes har eksempelvis også et 
dagligt citat online, og der 
har de adskillige gange cite-
ret Det Muslimske Broder-

skabs talsperson, men ikke 
andre fraktioner.”

Og hvordan påvirker den slags 
så, hvad der foregår i Egyp-
ten?

”Det har aldrig påvirket no-
get. Efter den første revoluti-
on lærte vi at ignorere omver-
denen. Hele verden fulgte jo 
med i den første revolution – 
og til at begynde med var der 
ingen, der valgte side: Der 
var det bare: ”Hvad sker der? 
Hvad sker der?”. Men efter, at 
Obama gik ud offentligt og 
valgte side, så begyndte man 
også langsomt at se medierne 
gøre det. Derefter lærte vi os 
selv ikke at tage os af, hvad 
andre siger. Vi blev slået ihjel 
i gaderne – alt andet var lige-
gyldigt.” 

Hvad med de nationale medi-
er – hvordan påvirkede de 
det, der skete?

”Udviklingen under den 
første revolution varede 18 
dage. Til at begynde med var 
alle oppositionens aviser og 
de uafhængige åbent kritiske 
overfor Mubarak. De opfor-
drede til, at han skulle træde 
tilbage. Regeringsaviserne – 
jeg arbejdede for en – var til 
gengæld imod demonstratio-
nerne til at begynde med. 
Den position beholdt de en 
uge – indtil ’kamel-slaget’, 
som det det siden er blevet 
kaldt. De protesterende, der 
camperede på pladsen, blev 

angrebet af Mubarak-støtter 
på kameler, og flere hundre-
de blev slået ihjel. Fra den 
dag skiftede situationen til at 
være meget mere kaotisk. Det 
var helt uforudsigeligt, hvad 
der ville ske. Og der begyndte 
at opstå spændinger på rege-
ringsaviserne, fordi de unge 
journalister, mig selv inklu-
siv, var begyndt at deltage i 
demonstrationerne på Tahrir, 
når vi havde fri. Vi gik direkte 
derfra til redaktionerne. Vi 
begyndte at fortælle de ældre 
journalister, at de skulle 
stoppe med at støtte Muba-
rak: ’Hvad har I gang i? Vores 
venner bliver slået ihjel for 
øjnene af os’. En af mine eg-
ne rigtigt gode venner og kol-
leger blev slået ihjel,” siger 
Yassmine ElSayed Hani og 
fortsætter: 

”Fra og med den 3. februar, 
dagen for Kamel-slaget, be-
gyndte regeringsaviserne at 
have en meget mere moderat 
tone. Og efter hæren begynd-
te at dukke op omkring plad-
sen, og folket begyndte at 
kalde på dens direkte ind-
blanding, skiftede de rege-
ringsvenlige aviser med ét si-
de. De støttede nu fuldhjertet 
de demonstrerende, og hele 
folket talte med én stemme. 
Det gjorde øjeblikket så me-
get mere perfekt.”

Efter den anden revolution 
den 30. juni 2013 var stort set 
alle aviserne for en afsættelse 
af Mursi.

”Det var de, fordi han var 
så afhængig af at skabe kon-
trol. Han havde kun en avis 
på sin side, udgivet af hans 
eget parti og uden andre læ-
sere end dens støtter. Han 
støttede sig i stedet til mere 
militante kræfter, hvis meto-
de var at skabe frygt blandt 
dele af befolkningen,” siger 
hun. 

Hvordan ville den perfekte 
dækning af et fænomen som 
det arabiske forår se ud?

”For det første skal begge 
sider og deres synspunkter 
træde frem – men med en af-
spejling i, hvor mange der 
støtter hvad. Når der f.eks. 
var 10.000 mennesker, som 
lavede sit-ins for at støtte 
Mursi, mens flere end 30 mil-
lioner mennesker protestere-
de mod ham, så vil jeg sige, 
at hvis jeg havde en times ud-
sendelse, så ville jeg dedikere 
45 minutter til sidstnævnte 
og 15 minutter til førstnævn-
te. De kan aldrig blive halvt-
halvt. Problemet er, at ingen 
rapporterede på den måde i 
Egypten. Det er enten imod 
eller for. Du vælger så som 
mediebruger, hvilke medier 
du følger. Der er ingen, der 
prøver at lytte til og forstå 
modparten. Det er en af vores 
største udfordringer.”

Så din egen avis er langt fra et 
ideelt medie?

”Nej, nej. Jeg sagde det: Der 

findes ingen uafhængige me-
dier i Egypten. Og ved du 
hvorfor? Fordi der er blevet 
spildt blod. Så kan man ikke 
være neutral.” 

Hvordan ser du fremtiden for 
Egypten?

”På Egyptens vegne er jeg 
meget optimistisk. Jeg og ho-
vedparten af alle andre egyp-
tere ønsker Sisi som præsi-
dent, fordi ham stoler vi på. 
Han greb simpelthen ind og 

reddede Egypten fra en bor-
gerkrig. Vi er da stadig bange 
for, at det udvikler sig til et 
militærdiktatur, som vi har 
set det før. Faktum er bare, at 
egypterne selv har forandret 
sig. De nye generationer ad-
skiller sig markant fra de æl-
dre generationer. Der vil,  
inshallah, aldrig blive under-
trykkelse som under Muba-
rak igen.” 

Og hvad så med aviserne?
”Jeg siger altid, at avisernes 

tilstand afspejler landets til-
stand. Når landet bliver bed-
re, så bliver aviserne bedre.”

Det kan ikke gå den anden 
vej: At aviserne bliver bedre 
og derefter landet?

”Nej, nej, nej? (latter) Det 
kunne da være fantastisk, 
men jeg tror, det vil tage læn-
gere tid for aviserne at for-
bedre sig end for landet som 
helhed. Der sker forandrin-
gen virkelig over hele genera-
tionsskifter og ikke gennem 
reformer og valg. Det har avi-
ser ikke. De afspejler snarere 
mentaliteten hos dem, der ar-
bejder på dem. Jeg er forhåb-
ningsfuld i forhold til, at min 
egen generation – den der 
deltog i den første revolution 
– vil forandre aviserne i takt 
med, at vi får mere magt. 
Men jeg ved ikke, hvornår det 
bliver.”

Efter spildt blod kan man ikke være neutral
Yassmine ElSayed Hani har fra sin stilling på den landsdækkende og statsejede avis AlAkhbars kunnet følge både den første og den anden egyptiske
revolution fra første parket. Ja, faktisk har hun selv engageret sig helhjertet i begge revolutioner. Det er umuligt at lade være, forklarer hun
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Hvis det tyvende århundrede 
skulle komprimeres bedst 
muligt i blot en enkel persons 
erindring, vil et oplagt valg 
være hos Wolfgang Leon-
hard. Hans skæbne er spun-
det ind i menneskehedens 
tragiske erfaring med nazis-
me og stalinisme – deres 
vildveje og afveje. Leonhard 
er bedst kendt som forfatter 
til den internationale bestsel-
ler ”Die Revolution entläßt 
ihre Kinder” fra 1955, hvor 
han beskriver sin odyssé gen-
nem ideologiernes rædsler. 
Han var desuden en af Tysk-
lands førende kendere af 
Rusland. 

Frem til 1987 underviste 
han mere end to årtier i Sov-
jetunionens historie på det 
amerikanske universitet Yale. 
Wolfgang Leonhard døde for-
leden, 93 år gammel. 

”Min mand var gennem he-

le livet en, der stod for retfær-
dighed og frihed. Samtidig 
var han af den holdning, at 
mennesker må have sikker-
hed i tilværelsen. Disse 
aspekter af humanitas var al-
tid meget vigtig for ham,” si-
ger enken Elke Leonhard. 

Wolfgang Leonhard fødtes 
ind i en kommunistisk fami-
lie i 1921 af en mor, der havde 
været veninde med Rosa Lu-
xemburg og Karl Liebknecht 
– datidens helt store politiske 
ikoner på venstrefløjen. Mor 
og søn måtte flygte ud af Na-
zityskland på grund af deres 
politiske anskuelser. I 1935 
ankom de til Moskva. Timin-
gen var elendig. Statsterroren 
i Sovjetunionen var under 
opsejling. Moderen Susanne 
Leonhard blev offer for re-
pressionerne. Hun forsvandt 
i en Gulag-lejr allerede året 
efter. Teenageren Wolfgang 
var overladt til sig selv i et 
fremmed land og skulle klare 
sig på et fremmed sprog. Han 
kom på børnehjem og starte-
de i en skole for tyske og 
østrigske børn af Hitler-flygt-

ninge. Her blev han øjenvid-
ne til, hvordan lærerne blev 
hentet en efter en af det hem-
melige politi NKVD. En nat i 
marts 1938 blev en af hans 
kammerater hentet fra deres 
fælles sovesal på grund af en 
harmløs vittighed et par dage 
forinden. 

da nazityskland invaderede 
Sovjetunionen i juni 1941 var 
det endnu en dårlig nyhed for 
Hitler-flygtningene. De sovje-
tiske myndigheder mistænk-
te dem for at være forrædere 
og spioner. Derfor blev de ty-
ske kommunister tvangsfor-
flyttet til Sibirien. Wolfgang 
Leonhard ankom med toget 
til en steppe i Kasakhstan. 
Det lykkedes ham at få en 
studieplads i byen Karagan-
da. Stadigvæk overbevist 
kommunist blev han i juli 
1942 overført til byen Ufa, 
hvor Komintern – den inter-
nationale sammenslutning af 
kommunistiske partier –  
havde søgt tilflugt for kamp-
handlingerne. På Kominterns 
skole startede Leonhard en 

uddannelse til politisk kom-
missær – en slags partiets 
mand, der indgyder andre 
det rette sindelag, og han 
blev genforenet med sin gam-
le skolekammerat fra Berlin, 
Markus Wolf, der senere blev 
Stasi-spionchef i DDR. Efter 
endt uddannelse vendte 

Leonhard tilbage til Moskva i 
juli 1943. Den unge tysker 
kom i forbindelse med de 
højtstående tyske kommuni-
ster Walter Ulbricht og Wil-
helm Pieck. De hvervede ham 
til den såkaldte Ulbricht-
gruppe, som med Sovjetunio-
nens støtte lagde planer om 
at tage til Berlin for at styre 
den politiske udvikling i 
Tyskland, efter Den Røde 
Hær havde indtaget byen. 
Den 2. maj 1945 ankom Ul-
bricht-gruppens medlemmer 
til Berlin og gik i gang med at 
forberede oprettelsen af DDR 
i den del af Tyskland, som 
Den Røde Hær havde besat. 
Sammen med andre tyske 
kommunister, der havde væ-
ret i Sovjetunionen, mens 
Hitler regerede, kom de til at 
udgøre en ny elite i Østtysk-
land. Trods de forfærdelige 
skader og menneskelige kata-
strofer, han oplevede i Berlin 
i 1945, var Wolfgang Leon-
hard i begyndelsen optimist 
på sit lands vegne. 

”Jeg troede, jeg var der for 
at medvirke til at opbygge et 

antifascistisk, demokratisk 
Tyskland,” fortalte han til 
Frankfurter Allgemeine 
Zeitung i 2005. 

Som en del af inderkredsen 
tegnede fremtiden lys for en 
ung, dygtig funktionær som 
Wolfgang Leonhard. Men 
langsomt gik realiteterne op 
for ham. DDR styrede mod 
stalinisme. Tvivlen spirede i 
hans sind. Den sovjetiske be-
satte sektor fik mere og mere 
karakter af politistat. 

”I sommeren 1948 begynd-
te jeg under livsfare at plan-
lægge flugten. Om Tyskland 
skulle forblive et eller deles 
var ikke min bekymring, men 
derimod: Her vokser intet 
antifascistisk demokrati. Her 
opstår et stalinsystem på tysk 
jord. Og det skulle jeg med-
virke til? Ellers tak,” sagde 
han i interviewet.

under stor personlig risiko 
tog han konsekvensen af sin 
overbevisning og realiserede 
den dristige plan. I en ensom 
proces gjorde han op med alt, 
hvad han havde troet på gen-

nem hele sit liv og flygtede 
over grænsen til Tjekkoslova-
kiet. I marts 1949 ankom 
Wolfgang Leonhard til Titos 
Jugoslavien, som han vurde-
rede styrede mod en bedre 
form for socialisme. Han 
vendte dog ret hurtigt tilbage 
til Tyskland – til den vestlige 
del. Han blev også genforenet 
med sin mor, der var kommet 
tilbage til Tyskland efter 12 
års straffearbejde i en lejr i 
Vorkuta i det nordlige Rus-
land. 

”Min mand er først og frem-
mest kendt for at have brudt 
med kommunismen. Men 
han blev aldrig fanatisk anti-
kommunist. Derimod forsøg-
te han med sin viden og erfa-
ring at forklare og præcisere 
for at bevæbne fremtidige ge-
nerationer mod nye diktatu-
rer. Det var hans tilgang,” si-
ger Elke Leonhard.

Midt i sorgen har hun kun-
net finde en glæde i reaktio-
nerne på sin mands død. 

”Fra nekrologerne i de ty-
ske aviser og talerne, der blev 
holdt ved mindehøjtidelighe-

den står det klart, at mange 
så min mand ikke kun som 
forsker og analytiker, men 
også som et elskeligt menne-
ske. Han var vellidt og havde 
humor – selv i de sværeste ti-
der.”

Under Ukraine-konflikten 
var han desuden kritiker af 
forbundskansler Angela Mer-
kels Ruslands-politik.

”Han var til sidst så fortviv-
let over den dilettantiske 
håndtering af Putin og Rus-
land, at han kun kunne finde 
de værste ord. For en, der 
som ham havde beskæftiget 
sig med landet i 80 år, er EU’s 
reaktive politik amatøragtig,” 
siger Elke Leonhard og uddy-
ber:

”Da den kolde krig slutte-
de, opstod med det samme 
stor eufori, men desværre 
overvejede kun få, hvilke 
strukturer der skulle være på 
plads, for at det kunne kom-
me til en fornuftig dialog 
mellem øst og vest. Han skrev 
meget i den retning, som jeg 
har i sinde at offentliggøre 
snarest,” siger hun. 

Legemliggørelsen af et århundrede
Den kendte tyske forfatter, historiker og tidligere kommunist Wolfgang Leonhard er død, 93 år gammel. Hans livshistorie er hvirvlet ind i det tyvende 
århundredes tragedier. Han flygtede fra nazismen til Sovjetunionen. Senere var han med til at oprette DDR. Men tvivlen begyndte at nage

0 Wolfgang Leonhard anno 
1972. Han døde forleden, 93 år 
gammel. – Arkivfoto: Scanpix.

2 Demonstranter på Tahrir-
pladsen i Kairo under avislæs-
ning den 12. februar 2011, 
dagen efter præsident Hosni 
Mubaraks fald. 
– Foto: Scanpix.

Yassmine ElSayed Hani
 

Hvem? 

29-årig journalist, ansat som 
såkaldt World Editor på Egyptens 
største avis, AlAkhbar, der har et 
oplag på 300.000. Hun fik ansæt-
telse på udenrigsredaktionen lige 
efter færdiggjort uddannelse i 
2006 og har også arbejdet to år for 
nyhedsbureauet Reuters i Egypten. 

Hvad? 

Fortæller om, hvordan mediebilledet har været under de to omvælt-
ninger i Egypten siden januar 2011.

Hvorfor? 

Hun har løbende holdt foredrag og deltaget i paneldebatter om den 
politiske situation i sit hjemland. 


