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FN vil sikre
alle
mennesker
ret til et land

Vi bliver
klogere
– men kun
til en vis
grænse
BJARNE NØRUM
SKRIVER FRA STORBRITANNIEN
norum@k.dk

Hvis du sidder med følelsen
af, at dine børn, børnebørn,
niecer, nevøer og yngre kolleger er lidt smartere end dig,
så er det nok, fordi der er noget om snakken.
Forskere i Aberdeen har
studeret intelligens hos forskellige generationer, og de
når frem til, at intelligenskvotienten stiger med tre point
for hver generation. Og det er
ikke kun, fordi de nye generationer har læst flere bøger
og er bedre til at bruge ny teknologi, men også fordi ernæringen er bedre fra barnsben,
og at vi lever længere.
”Du vil sandsynligvis være
klogere end dine forældre og
helt sikkert klogere end dine
bedsteforældre,” siger Roger
Staff fra Aberdeen University
til avisen The Times.
Han står bag undersøgelsen, som fokuserer på folk
født i henholdsvis 1921 og
1936. Hvor den første gruppe
voksede op under depressionen, så fik den anden gruppe
bedre ernæring selv under
Anden Verdenskrig, og havde
bedre adgang til uddannelse
og var den første generation i
den moderne velfærdsstat.
Ph.d.-studerende Anna
Vedel forsker i intelligens ved
Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet, og hun fortæller, at det er et kendt fænomen, at en bedre livsstil,
sundhed og uddannelse påvirker intelligensen. Men det
er ikke en udvikling, der forsætter ud i det uendelige.
”De generationer, der er
undersøgt i det skotske studie, ligger så langt tilbage i
tiden, hvor de har haft forskellige levebetingelser,” siger Anna Vedel, der påpeger,
at intelligenstestene af unge
mænd i Danmark ved forsvarets sessioner viser, at intelligensen har toppet, og at der
tilmed er et lille tilbagefald.
”Velfærdssamfundet har
nået et optimalt niveau. I
Danmark er der praktisk talt
ingen, der er underernærede,
men måske fejlernærede,” siger hun.
Faldet i intelligensen ved
forsvarets sessioner kan
hænge sammen med, at
gruppen af nye danskere ikke
har haft den optimale opvækst, hvilket understreges
af, at intelligensen stiger i nationer, i takt med at de går op
i velstandsniveau, mens vestlige lande som Danmark har
nået toppen.

kort nyt

Ukraine sender flere
soldater til byer i øst
Kijev Ukraines præsident

Petro Porosjenko beordrede i
går sine militærchefer til at
udstationere nye militærenheder for at beskytte byer i
den østlige og sydøstlige del
af landet mod angreb fra russisk støttede separatister.
”Adskillige nye enheder og
grupper er dannet, hvilket
vil gøre det muligt øjeblikkeligt at svare igen på mulige
angreb på Marjupol, Berdjansk, Kharkiv og det nordlige Lugansk,” sagde Porosjenko. /ritzau/Reuters

Sydkoreas børn er
de ulykkeligste
Seoul De sydkoreanske børn
er de mest ulykkelige sammenlignet med børn i 30 af
verdens rigeste lande. Den
sydkoreanske undersøgelse
viser, at det især er de enorme forventninger i skolen,
der gør livet surt for børnene.

/ritzau/Reuters

Islamisk Stat løslader
93 kurdiske fanger
Beirut 93 syriske kurdere er
blevet løsladt af den militante gruppe Islamisk Stat (IS),
oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder. Det er uvist, hvorfor de
syriske kurdere er blevet løsladt. /ritzau/Reuters

FN’s Flygtningekommissariat vil
afskaffe statsløshed inden 2024
Af Ulla Poulsen
upoulsen@k.dk

0 Victoria Nuland, USA’s viceudenrigsminister for europæiske anliggender, på besøg hos det ukrainske grænsekorps. Ifølge Erik Philipsen har amerikanerne været med til
at starte det nuværende kaos i Ukraine. – Foto: Sergej Dolsjenko/EPA/Scanpix.

Den kolde krig var ikke slut
fra amerikansk side
Mange håbede, at udviklingen efter Berlinmurens fald ville gå mod varig fred og afspænding.
25 år efter tør det stå klart for alle, at sådan gik det ikke, siger Rusland-kender Erik Philipsen

interview
AF JENS MALLING
udland@k.dk

Erik Philipsen var som mange andre engagerede iagttagere af den internationale
udvikling begejstret for Mikhail Gorbatjovs aflysning af
den kolde krig i slutningen af
1980’erne. Som aktiv i fredsbevægelsen husker Philipsen
tydeligt den tid. Dengang håbede han på det samme som
Sovjetunionens sidste leder:
”Gorbatjov ville have et
Fælleseuropæisk Hus som alternativ til det Europa, som
var adskilt af Jerntæppet.
Dette fællesskab skulle inkludere Rusland, og jeg troede
det var en realistisk mulighed,” siger Philipsen, som
senere tog initiativ til kulturudveksling mellem den russiske by Perm i Ural og Frederiksborg Amt.
Med en baggrund som
pioner for gymnasiets undervisning i medieanalyse har
Erik Philipsen i de seneste år
med stigende bekymring lagt
mærke til, hvordan det, han
ser som en ny kold krig, er
under udvikling.
Berlinmurens fald i 1989
udløste en bølge af fremtidstro og optimisme over Europa
og verden. Mange håbede, at
udviklingen nu ville gå mod
varig fred og afspænding. 25
år efter tør det stå klart for
alle, at sådan gik det ikke.
Rusland og Vesten befinder
sig igen i en alvorlig konfrontation.
”I dansk og vestlig presse
foregår der en meget ensidig
dæmonisering af Vladimir
Putin,” siger Erik Philipsen,

der desuden er cand.mag.
og medforfatter til bogen
”The Arms Race or the Human Race”.
”Hvis man vil forstå, hvorfor konflikten mellem de to
parter igen er blusset op, er
det vigtigt at kigge på den
måde, som USA har ført
udenrigspolitik på de seneste
årtier. Et sådan historisk perspektiv går desværre ofte tabt
i vestlige mediers dækning af
Rusland,” siger han.

Til trods for Gorbatjovs tilnærmelser til og indrømmelser over for Vesten var den
kolde krig ikke slut fra amerikansk side, da Muren faldt i
1989, ifølge Philipsen.
”Jeg var selv i Rusland to år
efter, i 1991, og oplevede det
daværende opgør mellem
Gorbatjov og Boris Jeltsin. Da
Jeltsin vandt magtkampen
og blev præsident, var det at
åbne en ladeport for amerikansk indflydelse. Den katastrofale chok-kur, som amerikanerne de år advokerede for
den russiske økonomi, var
årsagen til de frygtelige
1990’ere. Dengang brød det
russiske samfund sammen. I
processen mistede enhver
russer illusionen om, hvad
demokrati er for noget,” siger
han.
Efter Sovjetunionen lå i ruiner, og USA sejrede i den kolde krig, var det en fremherskende idé i Washington, at
man kunne behandle Rusland som en vasal, påpeger
Erik Philipsen:
”Det kom særlig klart til
udtryk med oprettelsen af de
Washington-baserede organisationer ’The US committee
on NATO’ og ’Project for a

WW I dansk og

vestlig presse foregår
der en meget ensidig
dæmonisering af
Vladimir Putin.

Erik Philipsen,
tidligere
medlem af
fredsbevægelsen

New American Century’ i
1996 og 1997. Deres erklærede
formål var henholdsvis at
promovere en hurtig Natoudvidelse mod øst og at
’fremme amerikansk globalt
lederskab’. De var enormt
indflydelsesrige og opnåede
bemærkelsesværdig succes.
Kort tid efter blev en række
østeuropæiske lande indlemmet i Atlantpagten – i strid
med de forsikringer som vestlige ledere gav Gorbatjov i
1990. I dag bliver Nato-ekspansion da også opfattet som
en kæmpe sikkerhedspolitisk
trussel i Moskva.”
Philipsens omfattende arbejde med at studere Ruslands forhold til Vesten har
også givet ham betydelig
indsigt i magtrelationerne i
Washington:
”Interessant nok er medstifteren af ’Project for the
New American Century’ Robert Kagan gift med den amerikanske topdiplomat for
europæiske anliggender Victoria Nuland – hende hvis
samtale blev lækket, hvor

murens fald
– 25 år efter
hun diskuterede med den
amerikanske ambassadør i
Kijev, Geoffrey Pyatt, hvordan den nye ukrainske regering skal se ud. Man kan
spørge sig selv, hvad amerikanske embedsmænd egentlig laver i Ukraine i færd med
at forberede en ny regering.
Svaret er, at neokonservative
af Robert Kagans og Victoria
Nulands kaliber mener, at
USA med sine partnere skal
styre verden. Det kaos, som
amerikanerne har været med
til at starte i Ukraine, er en
logisk videreførelse af den
farlige østeuropapolitik, som
Washington har ført, siden
Muren faldt for 25 år siden.
Og derfor er det heller ikke
overraskende, at vi nu, hvor
Putin er lykkedes med at genopbygge Rusland efter de tragiske Jeltsin-år, og hvor landet igen har ressourcerne til
at yde modstand, befinder os
i en koldkrigslignende tilstand.”

Den ”rigtige” kolde krig –
som varede fra Anden Ver-

denskrigs afslutning til Murens fald og Sovjetunionens
afvikling – var i høj grad kendetegnet ved en sort-hvid,
god-ond tankegang, hvor
begge lejre via deres mediesystemer dæmoniserede
modparten. Erik Philipsen er
på det rene med, at russiske
medier igen har iværksat en
propagandakampagne mod
Vesten, siden Ukraine-konflikten brød ud for et år siden.
Men som på den ”rigtige”
kolde krigs tid er vestlige medier ligeledes storproducenter af misinformation rettet
mod Rusland, mener han.
”Siden Muren faldt i 1989
har USA og andre vestlige aktører, herunder Danmark,
bombet Serbien og en række
tredjeverdenslande blandt
andet Irak, Afghanistan, Libyen, Somalia og Yemen.
Dermed har de forårsaget
helt ufattelig menneskelig lidelse. Når Putin så uden så
meget som at løsne et skud
annekterer Krim i marts i år,
medfører det en fuldstændig
hysterisk reaktion i vestlige
medier. Han bliver sammenlignet med Hitler og så videre. Det er for mig et udtryk for
manglende proportionssans,
og at medierne i Vesten heller
ikke fungerer optimalt, når
det gælder om at informere
befolkningen,” siger Erik Philipsen.
I en række interviews stiller
Kristeligt Dagblad spørgsmålet, om
vi efter 25 år med afrustning og
internationalt tøvejr er i en ny kold
krig med Putin som Kreml-chef i
Rusland? I dag er det Ruslandkender og tidligere medlem af
Fredsbevægelsen Erik Philipsen, der
giver sit bud.

I over 30 år har Myanmar
(Burma) haft en lov, der forbød landets mindretal af rohingyaer at blive statsborgere. I modsætning til flertallet
af Myanmars indbyggere, der
er buddhister, er rohingyaerne muslimer, og de er i årtier
blevet diskrimineret af myndighederne, som hævder, at
de ikke er legale indbyggere,
men indvandrere fra Bangladesh. I Bangladesh har man
den modsatte opfattelse.
De mellem 800.000 og 1,3
millioner rohingyaer i Myanmar udgør en af verdens største koncentrationer af statsløse. I alt findes der mindst
10 millioner mennesker uden
et statsborgerskab (fraregnet
de statsløse palæstinensere,
som udgør en helt særlig kategori). De statsløse er efterladt i et tomrum, hvor de har
svært ved at få adgang til skole, sundhed og arbejde. De
kan ikke stemme. De kan sågar have vanskeligt ved at få
en officiel begravelse og
dødsattest. Uden statsborgerskab er de juridiske spøgelser.
FN’s Flygtningekommissariat, UNHCR, indledte i går
en global kampagne ”Jeg hører til” (I belong), som skal
skærpe opmærksomheden
om de statsløses vilkår og få
berørte regeringer til at løse
problemerne inden 2024.
”Hvert 10. minut bliver en
ny statsløs person født. Det er
fuldstændig uacceptabelt og
en abnormitet i det 21. århundrede,” sagde Antonio
Guterres, FN’s flygtningehøjkommissær, blandt andet til
de internationale medier.

Et af de lande, der i lighed
med Myanmar har en stor befolkningsgruppe af statsløse,
er Elfenbenskysten. Her har
mange familier rødder i det
nuværende Burkina Faso,
fordi de vandrede fra det ene
område til det andet, dengang begge lande var del af
samme britiske koloni. Det
drejer sig om cirka 700.000
mennesker. Takket være nye
love er det dog inden for det
sidste år blevet muligt forholdsvis simpelt at opnå
statsborgerskab.
En af dem, der for nylig har
fået papir på, at hun er borger i Elfenbenskysten, er
24-årige Maryam Draogo.
Hun glæder sig hver morgen,
når hun møder på sit regnskabskursus, over at se Elfensbenskystens orangehvid-grønne flag foran skolen.
”Uden en nationalitet er du

WW Hvert 10. minut
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person født. Det
er fuldstændig
uacceptabelt.

Antonio Guterres, FN’s
flygtningehøjkommissær

ikke andet end et vildt dyr,
der vandrer fra sted til sted.
Du er ingen, du hører ikke til
nogen steder. Det er meget
vigtigt, psykologisk set, at
have en nationalitet og en
identitet,” siger hun til det
britiske nyhedsbureau Reuters.

Eva Ersbøll, jurist og seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder med speciale i blandt andet statsløshed,
peger på, at ændrede landegrænser – sammen med diskrimination – fortsat er en af
de vigtigste årsager til statsløshed. Sovjetunionens sammenbrud, delingen af Tjekkoslovakiet og opløsningen af
det tidligere Jugoslavien har
skabt hundredtusinder af
statsløse.
”Vi har stort set de konventioner og regler på plads inden for FN, som skal til for at
sikre, at alle mennesker får et
statsborgerskab. Udfordringen er at få alle lande til at leve op til dem,” siger hun.
Blandt andet gælder det, at
alle børn har ret til et statsborgerskab, når de bliver
født. Hvis barnet ellers vil blive statsløst, skal det have
statsborgerskab i det land,
hvor det kommer til verden,
for eksempel Danmark.
”Det er et håndgribeligt forsøg på at sikre, at statsløshed
ikke går i arv, men det er ikke
alle steder, det respekteres,”
siger Eva Ersbøll.
Lektor i international politik ved Leicester Universitet
og ekspert i statsløshed, Kelly
Staples, glæder sig over
UNHCR’s kampagne, fordi
den sætter fokus på et problem, der har levet i skyggen
i årevis, men hun mener også, at den får svært ved at nå
sit mål inden 2024.
”Det kan være forholdsvis
enkelt at løse problemerne
der, hvor de fortrinsvis har en
teknisk karakter, herunder
mange steder i Europa. Men
der, hvor der er mange følelser involveret, hvor det handler om etniske og kulturelle
sammenstød, som i for eksempel Myanmar, er det langt
vanskeligere,” siger hun.

Præst mener, at kristendommen skal gå homoseksuelle i møde
Kenyanske Michael Kimindu føler som præst et særligt ansvar for at gå forrest i accepten af homoseksuelle
Af Karitte Lind Bejer
bejer@k.dk

Det kræver sin mand eller
kvinde at være homoseksuel
i Kenya. Lovgivningen forbyder seksuel omgang mellem
kenyanere af samme køn,
og kirken fordømmer dem.
Derfor lever landets homoseksuelle ofte en skjult tilværelse, og mange frygter at blive udstødt af familien eller
miste jobbet, hvis deres seksuelle orientering kommer
for dagens lys.
Det er blandt andet den
fordømmelse, som danske
gymnasieelever i Operation
Dagsværk i dag sætter ind på
at afhjælpe. Årets overskud
er øremærket fortalervirksomhed for seksuelle mindre-

tals rettigheder i Kenya.
Der er nok at tage fat på i
landet, hvor kirkens stempling af homoseksualitet som
forkert og imod Guds vilje
spiller en kolossal rolle ifølge
den kontroversielle kenyanske præst Michael Kimindu.
Den 62-årige præst er en af
de få i landet, der åbent byder seksuelle minoriteter som
homoseksuelle og transkønnede velkommen til sine
gudstjenester, og han stiller
gerne op til interviews om
sine holdninger i de kenyanske medier.
”Homoseksuelle er skabt,
som de er, ved Guds vilje, og
derfor har jeg også som kristen præst et særligt ansvar
for at møde dem på helt lige
fod med andre,” siger han.

0 Michael Kimindu er en af
få kenyanske præster, der
byder seksuelle minoriteter
velkommen til gudstjenester.
– Foto: K.L. Bejer.

Sådan har han dog ikke altid set på det. Det var et kursus for præster i, hvordan
de bliver gode rådgivere for

menigheden i 1993, der ændrede hans holdning. Kurset
fandt sted i USA, og på kurset
deltog også homoseksuelle
præster.
”Jeg observerede dem, og
jeg opdagede, at man godt
både kan være homoseksuel
og en god kristen. Dér besluttede jeg, at når jeg vendte
hjem til Kenya, ville jeg hjælpe homoseksuelle med at få
plads i kirken og samfundet,” siger han.
Beslutningen kostede Michael Kimindu hans embede
som præst i Den Anglikanske
Kirke i Kenya. For da det blev
almindelig kendt, at præsten
også bød homoseksuelle velkommen til sine gudstjenester, bortviste kirken ham. Og
det stoppede ikke der:

”Kirken advarede også
andre præster om, at de ville
lide den samme skæbne, hvis
de opførte sig som mig, eller
hvis de så meget som bad en
bøn sammen med mig.”

I dag er Michael Kimindu ansat af Metropolitan Community Church i den kenyanske
hovedstad, Nairobi. Hans
menighed er lille og tæller
næsten udelukkende homoseksuelle. Til en velbesøgt
gudstjenste møder der 10 personer op, men på en dårligt
besøgt dag er han alene i kirken, fortæller han.
”De homoseksuelle er bange for at blive set i kirken og
for, at andre opdager deres
seksuelle orientering. De vil
gerne mødes med mig uoffi-

cielt, men mange er bange
for at komme til gudstjenesterne.”
Frygten og skammen er to
grunde til, at Michael Kimindu mener, at lovgivningen
skal ændres. Hans mål er
klart.
”De skal kunne leve frit og
åbent lige som os andre,” understreger han.
Årsagen til, at et overvældende flertal af præster i Kenya og resten af Afrika ikke
deler hans holdning skyldes
ifølge ham en kombination af
forestillingen om, at homoseksualitet er ”uafrikansk”
samt den kraftige kristne påvirkning fra USA.
”De fleste afrikanske kirker
er inspireret af evangelikale
kirker fra USA, der er imod

homoseksualitet og abort,”
siger han.
Der er et stykke vej igen, før
homoseksuelle kan leve
åbent, fortæller aktivist og
jurist i menneskerettighedsorganisationen Gay Kenya
Trust, Anthony Olouch, der
selv er homoseksuel. Politivold, vilkårlige arrestationer,
diskrimination i sundhedssystemet og udstødelse af familien er stadig hverdagskost
for kenyanske homoseksuelle.
”Mit ønske er, at vi når til
et punkt, hvor kenyanerne
anerkender homoseksuelle
som mennesker, og det kræver, at vi anerkendes i lovgivningen,” siger Anthony
Olouch til Operation Dagsværks hjemmeside.

