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Teenagepiger manipuleres til jihad
Få ugers kontakt på internettet er nok til at rekruttere unge uden specielt forkendskab til islam og få dem til at drage til Syrien. Hver 10. er en pige
Birthe B. Pedersen
skriver fra Frankrig
bpedersen@k.dk

Det begyndte med et lidt deprimeret opslag på Facebook.
Et af de øjeblikke af tvivl og
sortsyn, man kan have, når
man er 15 år og usikker på
meningen med det hele. Få
uger efter havde Lea et falsk
pas, penge og en plan for,
hvordan hun skulle komme
til Tyrkiet. Her skulle hun giftes og blive gravid, inden hun
skulle videre til Syrien, hvor
hun troede, hun skulle hjælpe ofrene for den syriske
præsident, Bashar al-Assad.
”Jeg havde skrevet, at jeg
gerne ville være sygeplejerske. Folk begyndte at skrive
til mig på Facebook meget
hurtigt og sige, at hvis jeg virkelig ville hjælpe, skulle jeg
tage til Syrien. Jeg modtog
videoer af syriske børn, der
var blevet gasset, og om politikere, der lyver. De sagde, at
jeg ikke skulle lytte til mine
forældre, og at jeg ikke skulle
gå i moskéen, for der lærer
man en forkert islam. De sagde, at jeg skulle få mig nogle
muslimske veninder, men da
der ikke var ret mange muslimer i nabolaget, sagde de, at
jeg skulle holde mig for mig
selv. Snart holdt jeg op med
at tale med alle andre, i skolen og derhjemme. Jeg ville
så gerne af sted. Vi misundte
alle dem, der allerede var
kommet til Syrien,” fortæller
hun i dag.
Lea (navnet er opdigtet)
nåede ikke at rejse til Syrien.
Hendes forehavende blev afsløret. Men andre franske unge, både piger og drenge, er
havnet i det syriske inferno.
Anissa, en 22-årig kvinde fra
Bordeaux, er forsvundet fra
sit hjem efter at have efterladt
et brev, hvor hun forklarer sin
mor, at ”jeg har brug for at
hjælpe så godt, jeg kan, så
jeg har taget mod til mig, og
jeg er enormt stolt af at tænke
på andre og være så stærk.
Dette land er velsignet af
Allah, derfor findes der ikke
et bedre sted at være”.
Franske efterretningskilder
anslår, at 1000 franske unge
har ladet sig indrullere i

Islamisk Stat. Det er det største antal vestlige kombattanter i Islamisk Stat, efterfulgt
af Storbritannien. De fleste er
unge mænd, som blandt andet vogter over vestlige gidsler og sørger for forsyninger
og anden praktisk hjælp. Flere og flere sendes til fronten
for at kæmpe, og 40 franske
jihadister er blevet dræbt ifølge det franske indenrigsministerium.

Flere og flere unge piger melder sig imidlertid også under
IS’ faner, som Lea, Anissa
eller 15-årige Soukaina, der
forsvandt fra sit hjem i det
nordøstlige Frankrig den 15.
oktober efter at være blevet
rekrutteret på internettet. Et
lignende mønster tegner sig i
Storbritannien.
”Vi anslår, at 10 procent af
de vestlige jihadister er kvinder, typisk mellem 14 og 24
år, og vi ser helt tydeligt, at
en del af propagandaen på
de sociale medier målrettes
kvinder. Der benyttes kvinder
til at twitte, blogge eller på
anden måde kommunikere
med pigerne, og der vises billeder og film af kvinder, som
tager sig af børn eller sårede,
eller laver helt dagligdags
ting som at lave mad,” siger
professor Katherine E. Brown
fra Kings College i London,
som forsker i radikalisering.
”De bliver gift med kombattanterne og bliver blandt andet brugt til at lave mad og
tage sig af børn og sårede.
Ofte bliver de fordelt i forskellige boliger, alt efter hvilket
sprog de taler, så de kan
kommunikere med hinanden. Vi har set enkelte eksempler på, at kvinder også
vises i kampsituationer, udstyret med en kalashnikov
eller et selvmordsbælte,” siger Katherine E. Brown.
Rekruttørerne identificerer
de unge på for eksempel
Facebook og tager kontakt til
dem, der ser ud til at have
den rigtige profil. Derefter
oversvømmes de med meddelelser, filmklip og billeder.
”De unge piger er ofte dygtige elever i skolen og kommer fra middelklassen. De er
langt fra indvandrerforstæ-
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10 procent af de
vestlige jihadister
er kvinder, typisk
mellem 14 og 24 år.

Katherine E. Brown, forsker
på Kings College i London

derne og langt fra islam. 70
procent kommer fra ikke-troende, ateistiske familier, 10
procent var troende katolikker, før de blev omvendt, og
20 procent er muslimer. Jo
mindre kendskab de unge
har til islam, jo nemmere er
det at få dem på krogen,” mener den franske antropolog
og islamspecialist Dounia
Bouzar.
Hun har netop skrevet bogen ”De søgte himmelen og
fandt helvede” om de familier, hun har mødt på Præventivt Center mod Sekterisk Islam, hvor hun hjælper familier, der opdager, at deres børn
er blevet indoktrineret på internettet. Centret hjælper
børnene med at slippe ud af
den mentale kontrol, som jihadisterne har haft over deres ofre.
”Vores fjende nummer ét er
en fransk-senegalesisk tidligere kriminel, Abou Oumma,
som tilsyneladende har specialiseret sig i unge piger, der
er altruistiske og vil være læger eller socialrådgivere. Han
begynder ikke med at tale om
islam. Han taler først med
pigerne om uretten i verden
eller om miljøproblemer og
genmodificering. Defter kommer han ind på de syriske
børn og bombarderer pigerne
med propagandafilm med
vold mod uskyldige. Og først
lidt efter lidt bringer han islam på banen som svaret på
alle spørgsmål,” forklarer
Dounia Bouzar, som sammenligner jihadrekruttørerne
med new age-sekter som for
eksempel Soltempelordenen,
som i 1990’erne fik i 74 personer til at begå kollektivt selvmord i Frankrig og Canada.

0 Foad, en fransk lastbilchauffør af marokkansk oprindelse, viser her et portrætfoto, som han tog af sin 15-årige lillesøster Nora i september i Syrien. Foad rejste alene til
Syrien i et forsøg på at få lillesøsteren med hjem til Frankrig fra den islamistiske gruppe, som Nora tidligere har sagt holder hende fanget. Da de to søskende mødtes,
nægtede hun imildertid at tage med ham. Ifølge Foad fordi lederen af gruppen truede med at henrette Nora. – Foto: Christian Hartmann/Reuters/Scanpix.

det muslimske kalifat
33Islamisk Stat har erklæret en stor del af Syrien og Irak som et
muslimsk kalifat. Dermed henviser de til en islamisk styreform, der
opstod lige efter muslimernes profet Muhammeds død i 632. Den
bygger på en idé om at samle alle verdens muslimer under samme
politiske enhed.

”Soltempelordenen havde
ikke internet til sin rådighed.
Men flere af de unge piger, vi
har mødt, taler på samme
måde om, at de føler sig som
udvalgte, og at de er villige til
at dø,” siger hun.
”Rekruttørerne på internettet fascinerer de unge piger
med beskrivelser, som på den
ene side beskriver en helt almindelig hverdag i Syrien

med madlavning og hyggesnak og på den anden spiller
på en romantisk forestilling
om at kæmpe for et ideal og
være med til at skabe en utopi. De viser et idealiseret billede af Islamisk Stat som et
globaliseret broderskab,” påpeger Katherine E. Brown.
”Men det hele foregår ikke
på nettet. Når først jihadkandidaterne er modne til at

rejse, er der en logistik, der
opererer lokalt og kan møde
de unge for at skaffe dem falske pas eller penge til flybilletten,” siger Katherine E.
Brown.

Der har tidligere været rygter
om, at unge piger især fra
arabiske lande blev lokket til
Syrien for at tjene som ”hustruer” og sexkammerater for
kombattanterne.
”Men sexmisbrug er ikke
den væsentligste årsag,” mener Katherine E. Brown.
”Islamisk Stat har netop en
ambition om at opbygge en
stat. Den stat skal befolkes.
Der er brug for advokater, sygeplejersker, læger, og det er
dem, organisationen allerede
nu forsøger at rekruttere,”
mener den britiske forsker.
Det vestlige efterretnings-

væsener holder derfor de sociale medier under skarp
overvågning. Og det lykkes
jævnligt at identificere og tilbageholde personer, som er
på vej til Syrien. Det var det,
der skete med Lea.
”Da mine kontaktpersoner
fandt ud af, at mine forældre
havde opdaget min plan, sagde de først, at jeg skulle lade,
som om jeg havde opgivet
idéen, og så prøve igen senere. Til sidste sagde de, at jeg
lige så godt kunne opgive, og
at jeg i stedet skulle begå et
attentat her i Frankrig,” har
Lea fortalt Dounia Bouzar.
”Det viser, at rekruttørerne
og Islamisk Stat hele tiden
tilpasser sig. Tidligere blev de
unge piger gift og sendt direkte til Syrien. Nu gøres de
gravide i Tyrkiet, inden de
sendes til Syrien, så de får

sværere ved at flygte. Og når
myndighederne forhindrer
dem i at komme til Syrien, får
de besked på at gennemføre
attentater,” påpeger den
franske specialist.
Katherine E. Brown peger
på, at kvinder også tidligere
har været involveret i terrororganisationer.
”Der var omkring 25 procent kvinder i 1970’ernes venstreorienterede terrororganisationer og i for eksempel
den irske undergrundshær,
IRA. Det kan betyde, at andelen af kvinder i Islamisk Stat
vil vokse yderligere. Men vi
ved også fra højreekstreme
grupper, at andelen af kvinder er lavere i meget hierarkiske og sexistiske organisationer. Det kan bremse organisationens tiltrækningskraft
blandt kvinder,” siger hun.

Kulturarv i tidligere sovjetområder er under pres fra magtfulde pengemænd
Bygninger af historisk værdi forsvinder overalt i det tidligere Sovjet. Korruption og jagten på profit driver ødelæggelserne i blandt andet Ukraines
hovedstad, Kijev. Desto mere overraskende er det, at Oleksandr Glukhov har vundet en retssag mod et investeringsfirma, der ville rive hans hus fra 1909 ned
JENS MALLING
SKRIVER FRA UKRAINE
udland@k.dk

For en almindelig borger i
Ukraine kan det have en høj
pris at lægge sig ud med landets magtfulde pengemænd.
Det ved matematikprofessor Oleksandr Glukhov om
nogen.
Som den sidste holder han
stand i en smuk ejendom fra
1909. Investeringsfirmaet
Pantheon Investments har
for længst drevet alle andre
beboere ud. Glukhov har
uomtvistelig ret til sin lejlighed, hvor han har boet siden
1992, ligesom ejendommen er
fredet ifølge ukrainsk lov. De
entreprenører og byggematadorer, der siden Sovjetunionens afvikling har tjent styrtende på at ødelægge det historiske Kijev, lader sig dog
ikke holde tilbage af sådanne
detaljer.
Pantheon Investments
overtog i en tvivlsom manøvre den femetagers ejendom
fra bystyret i 2008 med det
formål at rive Glukhovs hjem
ned og opføre en bank, hotel
eller forretningscenter på den
attraktive grund.
”Ukraine er et gennemkorrupt land,” svarer Oleksandr
Glukhov på spørgsmålet om,
hvordan noget sådan kan
ske, idet han tager imod foran sin hoveddør.
Der hænger to A4-ark, som
Glukhov har sat op. Et gør opmærksom på, at huset ifølge
ukrainsk lov er fredet. Et andet, at det er ulovligt at rive

sådanne bygninger ned.
”Jeg fik at vide fra de nye
ejere, at vi ved, at der ikke er
nogen lovlig måde, vi kan få
dig til at flytte på. Men vi vil
gøre det så ukomfortabelt for
dig, at du ikke kan bo i lejligheden,” fortæller Oleksandr
Glukhov og fortsætter:
”De brugte alle midler for
at smide min familie og mig
ud. De slukkede for strømmen. De lukkede for vandet.
De hyrede sortklædte, bevæbnede vagter, som patruljerede i opgangen og holdt
øje med os. Vi boede her
uden varme. I rummet, hvor
vi sov, var der om vinteren
omkring 10 grader.”
Den fine bygning står i Mala Sjitomirska-gaden midt i
det historiske Kijev. Et eftertragtet kvarter mellem Sofiakatedralen og Uafhængighedspladsen. Oleksandr
Glukhov peger og fortæller
om facadens rige udsmykning. Når man løfter hovedet
kommer ørne, blomster og
relieffer til syne. Den historiske værdi og mange fine arkitektoniske detaljer til trods
er ejendommen i en katastrofal tilstand. Flere vinduer er
slået ud, mens store gevækster gror ud af brede fuger
mellem de smukke dekorationer. Glukhov viser om i baggården, hvor en marmortavle
ligger mellem noget skrammel. Den hang tidligere ud
mod gaden og gjorde opmærksom på, at den impressionistiske maler Oleksandr
Murasjko havde sit hjem og
atelier her – et faktum, der
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ser påvirker vores måde at tænke på. Hvis
man fjerner historiens manifestationer,
som den gamle arkitektur udgør, medfører det en uniformering af vores tanker.

Oleksandr Glukhov,
matematikprofessor
og ”hus-aktivist”

øger stedets kulturelle og historiske betydning og ifølge
Glukhov burde få bystyret til
at indrette et museum i en af
lejlighederne dedikeret til det
berømte bysbarn. Han peger
på nogle balkoner, som de
sovjetiske myndigheder rev
ned i sin tid.
”Desværre viste det sig hurtigt, at de nye eliter, der opstod i Ukraine, efter at Sovjetunionen blev afviklet, var
endnu mere destruktive og
havde endnu mindre respekt
for det historiske Kijev end
deres forgængere,” siger han
med et trist smil.

Siden markedsøkonomien fik
fat i de lande, der tidligere
udgjorde Sovjetunionen i begyndelsen af 1990’erne, har
bygherrer og investorer indledt en veritabel krig mod hi-

0 Oleksandr Glukhov foran sit hjem fra 1909, som et investeringsfirma med snart sagt alle midler
har forsøgt at tvinge ham ud af. Uden held. – Foto: Jens Malling.

storiske bygninger og anden
kulturarv.
Arkitektur i så forskellige
stil som art nouveau, konstruktivisme og sovjetisk brutalisme går til grunde i stort
omfang. Ud fra et rent profithensyn kan det ikke betale
sig at restaurere bygningerne.
Det er billigere at rive ned og
bygge noget op i stål og glas
– og i processen skille sig af
med de ofte ressourcesvage,
oprindelige beboere.
”Der er tale om en bred udvikling. Situationen er langtfra begrænset til Kijev,” siger
Roman Cybriwsky, der er pro-

fessor i geografi og bystudier
ved Temple University i Philadelphia.
Han har indgående kendskab til den kamp, som Oleksandr Glukhov fører for at
redde sit hjem. I sin seneste
bog ”Kyiv, Ukraine: The City
of Domes and Demons from
the Collapse of Socialism to
the Mass Uprisning of 20132014” beskæftiger Cybriwsky
sig netop med ødelæggelsen
af det historiske Kijev.
”En lang række bygninger
af anerkendt historisk værdi i
centrum af Kijev er allerede
revet ned. Oleksandr Gluk-

hovs sag er ikke enestående.
Glukhov har valgt at tilsidesætte sin egen bekvemmelighed og livskvalitet i protest
og på den måde måske redde
en enkelt bygning,” siger Roman Cybriwsky og uddyber:
”Når man går rundt midt i
Kijev, støder man på mange
gamle huse omgivet af stilladser. De bliver kaldt ’spøgelser’, fordi de er tomme. De
ligger stille hen og venter på
at blive revet med. Det er den
skæbne, der er udset dem.”
Han henviser til en kendt
strategi, som byggematadorer gør brug af, hvis byens

indbyggere – for eksempel
borgerinitiativer som organisationen Save Old Kyiv – prøver at forhindre deres ulovlige forehavende: De bevaringsværdige huse udsættes
for mystiske brande, som aldrig opklares. Derefter er det
blot at fjerne de afsvedne ruiner på brandtomten.
Glukhov forklarer sin motivation for at kæmpe mod
denne udvikling:
”Vores omgivelser påvirker
vores måde at tænke på. Hvis
man fjerner historiens manifestationer, som den gamle
arkitektur udgør, medfører
det en uniformering af vores
tanker. Jeg er født i Kijev og
har boet her i 60 år. Det er
min by, og jeg vil ikke have
den til at blive en by kun for
glasbygninger og indkøbscentre. Kijev har et storslået
historisk centrum. Det er
unikt. Glasbygninger og indkøbscentre er ikke unikke.
De er ens overalt i verden.
Sofia-katedralen er officielt
anerkendt verdenskulturarv.
Området omkring udgør en
bufferzone, hvor de gamle
bygninger ifølge loven skal
beskyttes for at bevare stedets helhedsfornemmelse.”

Takket være sin utrættelighed
og en god portion mediebevågenhed er det lykkedes
Oleksandr Glukhov at vinde
første runde i kampen for sit
hjem. Processen giver samtidig et indblik i mekanismer i
det ukrainske samfund:
”Jeg vidste, at investorerne
ville prøve at udøve pres på

domstolen, der skulle afgøre
sagen. Derfor arbejdede jeg
for at gøre lokale medier opmærksomme på den. Da journalister dukkede op i retsbygningen med snurrende kameraer, begyndte dommerne
pludselig at opføre sig, som
de burde. De forstod, at hvis
de traf en uretfærdig beslutning, ville alle lægge mærke
til det. Det gik op for dem, at
de var nødt til at følge loven i
denne sag. Det er klart, at
uden denne bevågenhed fra
medierne ville ingen kende
domsafgørelsen. Så havde
investorerne fået mit hus,”
siger Oleksandr Glukhov.
Efter retssagen er bygningen igen blevet offentlig ejendom. Dermed slutter genvordighederne for Glukhov og
hans familie dog langtfra.
”Huset egner sig ikke til at
bo i. Forholdene er stadig
meget dårlige. Der er stort
behov for, at bygningen restaureres og reddes fra det
fremskredne forfald. Hvis ikke det sker, ender ejendommen i så dårlig en stand, at
den eneste løsning er at rive
den ned. Men nu har bystyret
ansvaret,” siger Glukhov, der
ihærdigt prøver at få myndighederne til at leve op til deres
forpligtelser.
Gennem det seneste år har
han gjort det til en vane et
par gange om ugen at gå hen
til Departementet for Kultur.
Der prøver han at få de embedsmænd, der ikke er viklet
ind i korruption, til at sætte
gang i den lovpligtige restaurering. Kampen fortsætter.

