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125 millioner kvinder i 29 lan-
de i Afrika og Mellemøsten er 
omskåret, og hver dag får 
6000 piger ned til spæd-
barnsalderen stadig foretaget 
indgrebet med komplicerede 
børnefødsler, sterilitet, ube-
hag ved samleje og tilbage-
vendende infektioner til føl-
ge. Omskårne kvinder har 
dobbelt så stor risiko for at dø 
under fødsler, og hvert år an-
slås et ukendt antal piger at 
dø som følge af blodtab eller 
infektioner. 

Nu er det på tide at gøre en 
ekstra indsats for at udrydde 
overgrebet ifølge FN’s gene-
ralsekretær Ban Ki-moon. 
Han ankom i går til Kenyas 
hovedstad, Nairobi, for at 
lancere en international  
mediekampagne, der sigter 

mod at udrydde kvindelig 
omskæring. FN’s generalse-
kretær har tidligere talt imod 
omskæringerne.

”Det er noget, der betyder 
meget for ham, og han fort-
sætter bestræbelserne,”  
understregede en talsmand, 
Farhan Haq, på et presse- 
møde i New York op til gene-
ralsekretærens ankomst i 
Østafrika.

Den globale kampagne be-
gyndte i Storbritannien, hvor 
den tog fart og siden har 
bredt sig til resten af verden.

   
det er ikke tilfældigt, at kam-
pagnen mod kvindelig om-
skæring rammer Afrika i net-
op Kenya. Landet har opnået 
kontinentets største fald i 
omskæringer. Ifølge den se-
neste undersøgelse fra 2009 
er antallet af omskårne kvin-
der i Kenya faldet de seneste 

tre generationer, og med 10 
procent fra 1999 til 2009. I 
dag er hver fjerde kenyanske 
kvinde, og markant flere æl-
dre end yngre, omskåret. 

Samme undersøgelse peger 
dog også på, at pigerne, der 
bliver omskåret, bliver yngre 
og oftere bliver udsat for den 
mest omfattende omskæring, 
der indebærer, at vagina bli-
ver syet sammen efter indgre-
bet, to små åbninger undta-
get. Størstedelen af pigerne 
gennemgår ritualet, når de er 
mellem 7 og 10 år. 

”Det er ikke nogen enkel 
sag at ændre en tradition, der 
er dybt forankret i kulturen. 
Samfund, der praktiserer 
kvindelig omskæring, mod-
arbejder forandringen, fordi 
de frygter, at deres traditio-
ner bliver truet,” påpegede 
den kenyanske vicepræsi-
dents presseansvarlige,  

Bethwel Kaino, for få dage  
siden i et indlæg i landets 
største avis The Daily Nation.  

Andre afrikanske lande 
som Den Centraldemokrati-
ske Republik, Ghana og Be-
nin har også held med at 
komme praksissen til livs. I 
disse lande er det ifølge FN 
realistisk at afskaffe kvinde-
lig omskæring i løbet af de 

næste 15 år. Men i andre lan-
de som Egypten, Sudan, 
Gambia, Etiopien og Mali  
bliver et overvældende fler-
tal af pigerne stadig omskå-
ret. I Somalia er tallet knap 
98 procent.  

Så der er brug for FN’s ge-
neralsekretærs opbakning og 
den globale mediekampagne, 
mener Bethwel Kaino.

”FN-generalsekretærens 
beslutning om at involvere 
medierne i kampen mod 
kvindelig omskæring er retti-
dig og et skridt i den rigtige 
retning. Når det kommer til 
stykket, er uddannelse nøg-
len til at eliminere kvindelig 
omskæring,” mener han.

i tanzania, et andet af Kenyas 
nabolande, har de også held 
med at modarbejde kvindelig 
omskæring, og ifølge Unicefs 
seneste opgørelse fra 2010 er 

en tanzanisk piges risiko for 
at blive omskåret blot en 
tredjedel af, hvad den var for 
hendes mor. 15 procent af de 
tanzaniske piger og kvinder i 
alderen 15-49 år er omskåret.

Men i visse stammer er der 
lang vej igen, fortæller den 
18-årige masaikvinde Lozwi 
Longinai. Hendes forlovede 
droppede hende, dagen før 
de to skulle have været gift, 
fordi det gik op for ham, at 
hun ikke var omskåret, for-
tæller hun Reuters Trust-
fond.

”Det er slemt. Vi bliver af-
vist af vores eget samfund, 
fordi vi ikke vil omskæres,” 
siger hun.

Omskæring af kvinder er 
ulovligt i 24 afrikanske lande, 
men i mange af landene bli-
ver loven ikke eller kun i min-
dre grad efterlevet og hånd-
hævet.

Kampagne sigter mod at udrydde kvindelig omskæring
Færre kvinder bliver omskåret på verdensplan. Men hver dag gennemgår 6000 piger i Afrika og Mellemøsten 
stadig indgrebet. Det vil en verdensomspændende kampagne ændre

interview
Af jenS MALLinG
udland@k.dk

Den tilspidsede situation 
mellem Rusland og Vesten 
over Ukraine har fået mange 
til at huske på den konflikt, 
der delte verden under den 
kolde krig. Med Berlinmu-
rens fald for 25 år siden syn-
tes styrkeprøven mellem stor-
magterne USA og Sovjetunio-
nen at være afgjort, og en  
tid med internationalt tøvejr 
satte ind i årene efter 1989. 
Men siden revolutionen i 
Ukraine i februar udgør  
Rusland igen et fjendebillede 
for Vesten. 

”Historisk er det ikke så 
nemt at sammenligne de to 
situationer. Under den kolde 
krig fandtes Sovjetunionen 
stadig. På den tid herskede 
en systemkonfrontation mel-
lem kapitalisme og kommu-
nisme, der omfattede hele 
vores planet. Verden var delt 
i to, og der var kun få neutra-
le punkter. Den nuværende 
konflikt med Rusland er al-
vorlig, men man kan ikke  
tale om en verdensomspæn-
dende konfrontation. Deri-
mod ser vi nu en systemkon-
flikt internt i Europa. Derfor 
er analogien ikke helt rigtig. 

Men jeg sporer, at de to parter 
bliver mere og mere fremme-
de over for hinanden. Mang-
lende forståelse over for den 
anden side er udbredt. Efter 
min mening er det også be-
rettiget at tale om en decide-
ret systemkonflikt,” siger den 
tyske ekspert i sikkerhedspo-
litik Jana Puglierin fra Deut-
sche Gesellschaft für auswär-
tige Politik, en tænketank i 
Berlin. 

Hvori består denne system-
konflikt, hvis det ikke er  
mellem kommunisme og  
kapitalisme?

”Det tyske udenrigsmini-

sterium har for nylig givet ud-
tryk for, at Rusland på næ-
sten alle planer udviser auto-
kratiske strukturer. Jeg er lige 
vendt hjem fra en konference 
i Moskva. Blandt andet på 
grund af det indtryk, jeg fik 
der, vil jeg bekræfte den på-
stand. Putins system står på 
den ene side, og Europas li-
berale demokratier står på 
den anden side. Mellem de to 
sider findes en afgrundsdyb 
kløft mellem indstillingen til 
for eksempel national lovgiv-
ning, hvordan man fører 
udenrigspolitik, og hvordan 
samfundet bør indrettes,” si-
ger hun. 

Puglierin er forundret over, 
at Vesten igen er havnet i en 
konflikt med Rusland efter de 
forhåbninger og følelsen af 
optimisme, som mange knyt-
tede til Murens fald:

”Det har overrasket mig 
meget. For et år siden ville in-
gen have regnet med en så-
dan pludselig udvikling. Og 
frem for alt er det overhove-
det ikke til at sige, hvordan vi 
kan komme ud af denne kon-
flikt. Gennem de seneste 20 
år har vi haft et udmærket 
samarbejde under betegnel-
sen ’strategisk partnerskab’. 
Det udtryk er i hvert fald ikke 
længere dækkende. Jeg spør-
ger hele tiden mig selv, hvor 

det gik galt. Hvornår vi ikke 
længere kunne forstå Rus-
land, og Rusland ikke længe-
re forstod os – hvornår det 
brud skete.”

en af de vigtigste grunde til, 
at forholdet efter 25 år er fros-
set til på ny, lokaliserer Pugli-
erin et bestemt sted:

”Konflikten er i høj grad  

indenrigspolitisk motiveret i 
Rusland. Da Putin igen blev 
præsident i 2012, førte det til 
omfattende protester mod 
hans person og mod den må-
de, han ledede landet på. Det 
var de største protester, der 
kritiserede Putin, som Rus-
land nogensinde har oplevet. 
Derpå fulgte regimets reak- 
tion med stærkere autokrati-
ske tendenser. Kontrol med 
den offentlige mening, og 
hvordan man behandler de-
monstranter udgør vigtige 
elementer,” siger hun og pe-
ger på, at man længe fra vest-
lig side troede at have en be-
stemt type partner i Rusland, 
som man slet ikke havde. 

”Vi troede hele tiden, at 
gennem samarbejde og fæl-
les institutioner kunne der 
opstå fælles værdier – at Rus-
land ville nærme sig EU. Det 
er ikke lykkedes. Det var et 
meget stærkt ønske fra vores 
side, men vi indser måske 
først nu, at det slet ikke var 
muligt.” 

Har Vesten selv et ansvar for, 
at det er kommet så vidt?

”Ansvaret kan lægges på 
begge parter. Det er klart, at 
eskalationen skete på russisk 
side. Anneksionen af Krim og 
fremgangsmåden i Østukrai-
ne kan ikke forklares alene 

som et svar på Vestens ad-
færd. Da jeg var i Rusland, 
forstod jeg meget klart, at  
Natos østudvidelse bliver set 
som en stor trussel, selvom vi 
hele tiden siger, at den ikke 
er rettet mod Rusland. Hvad 
der også kan ses som en fejl 
er, at vi udformede vores 
europæiske naboskabspolitik 
uden at inkludere Rusland. 
Kremls pointe er, at I kan ikke 
forhandle med vores nabo-
lande uden at tale med os. 
Det kan jeg godt forstå,” siger 
Puglierin. 

Hun mener ikke, at de 25 år 
siden Berlinmurens fald er 
spildt, men hun havde fore-
stillet sig udviklingen ander-
ledes. 

”Måske kan man en gang i 
fremtiden bygge forholdet op 
igen. Jeg havde håbet på en 
god relation til Rusland. Det 
var mit ønske, at Rusland vil-
le ændre sig. Fordi jeg stadig 
er overbevist om den euro-
pæiske models overlegen-
hed. Jeg synes, det er godt at 
have for eksempel pressefri-
hed og forsamlingsfrihed, og 
jeg troede, at alle i Europa si-
den 1989 ville bevæge sig i 
den retning,” siger Puglierin 
og fortsætter:

”Nu synes verden igen at 
være inddelt i indflydelses-
sfærer. Det er ærgerligt.”

Europa er havnet i en ny slags  
systemkonflikt 25 år efter
Vestens nuværende konflikt med Rusland er alvorlig, men man kan dog ikke tale om en verdensomspændende 
konfrontation, mener den tyske ekspert i sikkerhedspolitik Jana Puglierin

murens fald  
– 25 år efter

En ny kold krig?

33 Befinder3vi3os3efter3253år3med3
afrustning3og3internationalt3
tøvejr3i3en3ny3kold3krig3med3Putin3
som3Kreml-chef3i3Rusland?3En3
række3eksperter3giver3i3den3kom-
mende3tid3deres3bud.3I3dag3den3
tyske3ekspert3i3sikkerhedspolitik3
Jana3Puglierin.

	

2 En indbygger på den ukrain-
ske halvø Krim kysser det 
gamle sovjetiske flag på dagen, 
den 16. marts, hvor der blev 
holdt en folkeafstemning om, 
hvorvidt halvøen  fremover 
skulle være en del af Rusland. 
Den nye koldkrigsstemning i 
Europa er til forskel fra for 25 
år siden ”kun” et europæisk 
anliggende, mener forsker.  
– Foto: Filippo Monteforte/
AFP/Scanpix.

SlagEt om kobani

33 Den3kurdiske3by3kobani i Syrien nær grænsen til tyrkiet3har3i3mere3
end3en3måned3været3belejret3og3under3angreb3fra3den3militante3bevæ-
gelse3Islamisk3Stat3(IS).

33 Lokale3kurdiske3militsfolk3forsvarer3byen,3hvorfra3omkring3200.000 
indbyggere er flygtet over3grænsen3til3Tyrkiet.

33 Fly3fra3den3internationale3styrke3med3USA3i3spidsen3har3flere3gange3
angrebet iS-styrken,3der3imidlertid3ikke3har3sluppet3sit3greb3om3
Kobani.3Nu3regnes3byens3skæbne3for3at3være3en3test3for3den3ameri-
kansk-ledede3koalitions3evner3til3at3bekæmpe3IS.

33 I3går3var3såvel3syriske3oprørere3som3kurdiske3styrker3på3vej3til3Kobani3
for3at3hjælpe3med3at3bryde3belejringen.

ReuTeRs/AFP/RiTzAu/

		

frAnK jørGenSen
SKriver frA Suruc, tyrKiet
/ritzau/

Lokale kurdiske krigere har i 
ugevis holdt stand mod de 
militante islamister fra bevæ-
gelsen Islamisk Stat (IS) i Ko-
bani i Syrien ved grænsen til 
Tyrkiet.

Den amerikansk-ledede 
luftstyrke har med bomber og 
raketter forsøgt at knuse IS-
belejringen af byen, men den 
religiøse bevægelse holder 
stand og fortsætter endda 
med de ugerninger, der har 
gjort IS berygtet verden over.

Det franske nyhedsbureau 
AFP skriver, at IS-militante 
har halshugget mindst 46 
medlemmer af en stamme i 
Anbar-provinsen i Irak. Abu 
Nimr-stammen satte sig op 
mod IS, men lokale kilder, 
herunder en leder i byen Heet 
samt en læge, siger, at de 46 
personer blev halshugget, da 
IS løb Heet over ende i sidste 
uge.

Det er en skæbne, som de 
færreste ønsker for nogen, og 
det er en skæbne, de frygter 
at lide i Kobani.

IS har truet med at massa-
krere Kobanis forsvarere. Den 
omkring en måned lange krig 
om byen har fået anslået 
200.000 syriske kurdere til at 
flygte til Tyrkiet.

Tidligt i går skrev de inter-
nationale nyhedsbureauer, at 
en gruppe oprørere fra Syri-
ens Frie Hær har krydset 
grænsen fra Tyrkiet til Syrien 
for at begive sig til netop Ko-
bani. Her skal de bistå den lo-
kale kurdiske milits i opgøret 
med IS.

Ifølge oplysningerne drejer 
det sig om 150 oprørere fra 
Syriens Frie Hær, men der er 
flere mænd på vej til Kobani 
for at hjælpe.

En gruppe kurdiske krigere 
fra Irak, såkaldte peshmerga-
soldater, er også kommet til 
grænseområdet.

Styrken er kommet til Tyr-
kiet efter pres fra USA. Den 
landede med et fly fra de kur-
diske områder i Irak i byen 
Sanliurfar i det sydøstlige 
Tyrkiet.

Ifølge AFP består styrken af 
omkring 200 kurdiske krige-
re, men en lokal kilde siger 
ifølge nyhedsbureauet Reu-
ters, at der er tale om mellem 
90 og 100 kurdiske soldater.

Reuters skriver også, at 
endnu en styrke af kurdiske 
krigere er på vej til området 
med tunge våben. Den bevæ-
ger sig over land.

Kurdisk tv viste i går bille-
der af en militærkonvoj, som 
ifølge tv-rapporten er pakket 
med våben på vej til Kobani-
området. 

Kurdiske  
krigere vil  
bryde belejring 
af Kobani
Irakiske kurdere, der skal bekæmpe 
den islamistiske IS-bevægelse i  
Syrien, er kommet til Tyrkiet

WWdet er ikke 
nogen enkel sag at 
ændre en tradition, 
der er dybt forankret i 
kulturen. 
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WWEskalationen 
skete på russisk side. 
Anneksionen af Krim 
og fremgangsmåden i 
Østukraine kan ikke 
forklares alene som  
et svar på Vestens  
adfærd. 
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kort nyt

mudderskred kræver 
mange dødsofre
coLoMBo  Hundredvis af 
mennesker frygtes omkom-
met under et mudderskred i 
en teplantage i Sri Lanka. En 
embedsmand sagde i går til 
nyhedsbureauet dpa, at over 
300 var savnet. Det er mon-
sunregn, der har udløst mud-
derskredet i Haldumulla, 190 
kilometer fra hovedstaden, 
Colombo. /ritzau/dpa

Zambias præsident 
Sata er død
LuSAKA  Zambias præsident, 
Michael Sata (billedet tv.), er 
død i London, 77 år. Det oply-
ste regeringen i Lusaka i 
Zambia i går. Zambias vice-
præsident, Guy Scott (bille-
det th.), bliver ny fungerende 
statschef. Det gør ham til det 
første hvide overhoved i Afri-
ka, siden Sydafrikas F.W. de 
Klerk trådte tilbage som præ-
sident i Sydafrika i 1994.  
 /ritzau/Reuters

målinger giver USa’s 
demokrater ny luft
WAShinGton  Det har i lang 
tid været spået, at Det Repu-
blikanske Parti vil kontrollere 
hele den amerikanske kon-
gres efter midtvejsvalget i 
USA den 4. november. Men 

Demokraterne vejrer morgen-
luft, efter nye meningsmålin-
ger viser, at partiet måske 
kan bevare flertallet i Sena-
tet. I Alaska er den demokra-
tiske senator Mark Begich 
strøget forbi republikaneren 
Dan Sullivan efter i måneds-
vis at have ligget bagud, og i 
Iowa står demokraternes 
kandidat, Bruce Braley, for 
første gang til at få flere stem-
mer end republikaneren Joni 
Ernst. /ritzau/

Flere huse skyllet  
væk i norge 
oddA  Kraftigt regnvejr ska-
ber lige nu problemer flere 
steder i Norge. Mens de fle-
stes opmærksomhed har væ-
ret rettet mod fjeldet Mannen 
i det vestlige Norge, er tre hu-
se i byen Odda længere mod 
syd blevet skyllet i elven Opo. 
Flere huse vil efter alt at 
dømme også tabe kampen 
mod vandmængderne. Situa-
tionen omkring det 1294 me-
ter høje fjeld Mannen nord 
for byen Odda i Rauma, som 
der har været frygt for ville 
styrte sammen, var i går uaf-
klaret. /ritzau/NTB
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