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Abe: Kina og Japan
har brug for hinanden
BEIJING Trods kold luft mellem lederne af Japan og Kina
mener den japanske premierminister, Shinzo Abe, at Kina
og Japan skal stå sammen.
”Japan og Kina, vi har brug
for hinanden. Vi har et ubrydeligt bånd. Vi har begge ansvaret for fred og velstand
– både i regionen og i verden,
sagde han i går efter et møde
med den kinesiske præsident, Xi Jinping. Mødet var
det første mellem de to, siden
de blev udnævnt til henholdsvis premierminister og
præsident. Mødet fandt sted i
forbindelse med topmødet i
Det Økonomiske Samarbejdsforum for Asien og Stillehavsområdet (Apec), der i år bliver holdt i Kina. /ritzau/AFP

Flere israelere er døde i terrorangreb i den seneste måned end i de
seneste to år tilsammen
AF NIKOLAJ KRAK
KORRESPONDENT
I MELLEMØSTEN
krak@k.dk

Egyptens præsident
lover at udskrive valg
KAIRO Egypterne kan se frem
til snart igen at få en folkevalgt forsamling efter mere
end to år uden et parlament.
Der ventes parlamentsvalg til
marts. Det løfte gav landets
præsident, Abdel Fattah alSisi, ifølge sin talsmand til en
gruppe amerikanske forretningsfolk, som i går besøgte
hovedstaden, Kairo.
/ritzau/Reuters

Fatah og Hamas ryger
i struben på hinanden
RAMALLAH Først på sommeren enedes de to palæstinensiske parter om en national
samlingsregering, men nu er
Fatah og Hamas røget i struben på hinanden. Det skete,
da den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas, i
går anklagede Hamas for at
ødelægge arbejdet for national enhed. Hamas svarede
prompte tilbage ved at anklage Abbas for at være en løgner. /ritzau/AFP

Rusland bygger
atomreaktorer i Iran
TEHERAN Rusland vil bygge
to nye atomreaktorer i Iran,
fremgår det af en aftale, som i
går blev underskrevet i Moskva. Aftalen kommer forud
for en deadline den 24. november, der er sat mellem
Iran og stormagterne om at
begrænse det iranske atomprogram. /ritzau/Reuters

Otte kvinder døde
efter sterilisering
RAIPUR Mindst otte kvinder
fra Bilaspur-distriktet i delstaten Chhattisgarh i det centrale Indien er døde, og snesevis andre er indlagt efter en
statskontrolleret massesterilisering af 80 kvinder. Lokalregeringer i Indien tilbyde ofte gaver som biler eller hvidevarer til par, der indvilger i at
lade sig sterilisere. Myndighederne forsøger gennem
massesteriliseringer at dæmpe befolkningstilvæksten i
landet, der har over en milliard indbyggere. /ritzau/AFP
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56 dræbt i voldsom
busulykke i Pakistan
KARACHI En bus (billedet)
kørte i går frontalt sammen
med en lastbil i det sydlige
Pakistan. Ifølge politiet mistede 56 mennesker livet i
ulykken. Pakistan er berygtet
for sin trafik, hvor ulykker ofte sker som følge af dårlige
veje, slidte biler og hasarderet kørsel. /ritzau/AFP

Uro i Mexico
efter massakre
MEXICO BY Demonstranter,
der formodes at være vrede
som følge af en massakre på
43 mexicanske lærerstuderende tidligere på året, har
sat ild til et kontor for landets
ledende regeringsparti, Det
Institutionelle Revolutionsparti. Uro er blusset op flere
steder i Mexico som følge af
massakren, som tre bandemedlemmer i sidste uge erklærede sig skyldige i.
/ritzau/

0 Ukraines hær er i en elendig forfatning og mangler ressourcer. Da kampene med prorussiske separatister brød ud, var hæren på grænsen til at være ikke-funktionsdygtig. Derfor blev en lang række frivillige enheder dannet. Her er ukrainske soldater ved at reparere en pansret mandskabsvogn tæt på separatisthøjborgen Lugansk i
det østlige Ukraine. – Foto: Dmitrij Lipavskij/EPA/Scanpix.

Høj kampmoral som eneste fordel
Med et minimum af militær træning har Rodion Sjovkosjitnyj meldt sig frivilligt for med et
kalasjnikov-gevær at kæmpe mod separatister i det østlige Ukraine
JENS MALLING
SKRIVER FRA UKRAINE

KONFLIKTEN I UKRAINE

udland@k.dk

”Indbyggerne her i Kijev lever
i en parallelverden. De forstår ikke, hvad der sker ude
østpå.”
Ordene er Rodion Sjovkosjitnyjs. Roligt konstaterende nikker han ud over
Uafhængighedspladsen i
Ukraines hovedstad. Her er
det ikke til at se, at landet befinder sig i krig. Trafikken
drøner hen over det flersporede hovedstrøg Khresjtjatik.
Et mylder af fodgængere har
travlt med at nå hverdagens
gøremål. Gøglere og musikanter prøver at lokke et par
hryvnia fra forbipasserende.
En forsøger at sætte en hvid
due på Sjovkosjitnyjs skulder. Uden held. Den 32-årige
frivilligkæmper er kun på
orlov. Bragt lidt ud af fatning
vifter han fredsfuglen væk
med en irriteret bevægelse.
Bagefter går der lidt tid med
at finde en cafe, som ikke er
en filial af en russisk kæde,
for den slags caféer vil han
gerne undgå.
”Se på de folk, der sidder
her og støtter Rusland med
deres besøg, mens vi fører
krig mod det land kun få timer herfra,” siger han et
sted, inden det lykkes at finde en ukrainsk-ejet beværtning.
”I krigen er det meget lettere end her. Følelsesmæssigt
er det lettere. Der er en fjende, og han skal beskydes.
Med kameraterne, der kæmper sammen med mig, med
dem føler jeg mig sikker. Men
at vende tilbage til Kijev er
meget svært følelsesmæssigt,” siger Sjovkosjitnyj efter
at have sat sig til rette.

Han arbejdede tidligere som
sportsjournalist, men meldte
sig frivilligt og tog til fronten i
begyndelsen af august. Som
eneste forberedelse gennemgik han halvanden uges kursus på en kaserne.
”Kun en gang havde vi decideret militær træning, hvor
vi skød med forskellige våben. Det varede tre timer,”
fortæller han.
At tage i krig uden den nødvendige forberedelse står i
modsætning til en del af de
modstandere som Sjovkosjitnyj og hans kammerater i enheden ”Krim” er oppe imod.
Mange veteraner fra Tjetjenien-krigene omgås våben med
en helt anden selvfølgelighed
end de ukrainske frivilligbataljoner. Soldater med baggrund i de russiske delrepublikker i Nordkaukasus kæmper fortrinsvis på de prorussi-

0 Rodion Sjovkosjitnyj arbejdede tidligere som sportsjournalist i
Ukraine, men meldte sig frivilligt og tog til fronten i begyndelsen
af august. Som eneste forberedelse gennemgik han halvanden
uges kursus på en kaserne. – Foto: Jens Malling.
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ske separatisters side ifølge
flere medierapporter.
”Tjetjenerne har meget stor
erfaring. De er professionelle.
Men vores moral er højere.
De tjetjenere, vi kæmper
mod, bliver betalt, for at
kæmpe. De er lejesoldater.
Det eneste, de vil, er at
plyndre. Derfor er deres motivation lavere end vores.
Desuden er de ikke usårlige.
De kan også dø,” siger Sjovkosjitnyj.
Sit kalasjnikov-gevær har
han allerede haft i brug mod
udenlandske krigere.
”Da vi kæmpede ved SavurMohyla (strategisk vigtig høj
øst for Donetsk, hvor voldsomme kampe fandt sted i
august, red.) befandt fjenden
sig mindre end 30 meter fra
os. Vores modstandere talte
med kaukasisk accent og sagde: ’kom frit frem, hvis I vil
redde livet’. Naturligvis kapitulerede vi ikke, men startede
en ildkamp, der varede omkring fire timer. Vi havde en
lettere såret, men ingen døde. Fjenden mistede syv
mand ud af den gruppe på
omkring 20, som angreb os,”
siger Sjovkosjitnyj.
Er du bange?
”Når det står på, er jeg ikke
bange. Så pumper adrenalinen, og der er ikke længere
noget at overveje. Der er kun
ønsket om at forblive i live.
Alle sanser bliver skærpet.
Bevægelser, handlinger – alt

WW Jeg tror, det

er noget universelt,
at når dit land bliver
angrebet, når fjenden
kommer, så tager du
våben i hånd og
kæmper. Da krigen
begyndte, gik det op
for mig, at jeg ikke
bare kan sidde og
vente.

RODION SJOVKOSJITNYJ,
FRIVILLIG I KRIGEN MOD
SEPARATISTER I ØSTUKRAINE

sker pr. instinkt. Før kampen
har jeg en spændt følelse.
Frygt, måske, men ikke panisk angst,” siger Sjovkosjitnyj og drager en parallel til
euro-maidan revolutionen i
2013-2014, som han også deltog aktivt i:
”Det er ligesom på Maidan.
Når du sidder og ser fjernsyn
og ser, hvordan Berkut-folk
og politienheder angriber demonstranter, så bliver du
bange. Men når du så kommer derhen, og slaget starter,
så forsvinder angsten.”
På spørgsmålet om hvorfor
han overhovedet har meldt
sig til at kæmpe denne krig,
bliver han ekstra eftertænksom.
”Det er svært at svare på.
Jeg ved ikke, om der er noget
svar. Jeg kunne svare med
klicheer som ’for min fremtid’
eller ’for mine børns fremtid’,
men nej. Jeg tror, det er noget
universelt, at når dit land bli-

3 Konflikten i Ukraine udløses i november sidste år, da landets daværende præsident Viktor Janukovitj udsætter en længe ventet handelsog associeringsaftale med EU, som i praksis ville betyde et mere vestligt Ukraine med større afstand til Rusland.
3 Det antænder voldsom vrede i landets hovedstad, Kijev, hvor
tusindvis demonstrerer i vinteren 2013-2014. Deres protester eskalerer,
og adskillige demonstranter bliver dræbt, inden parlamentet i februar
i år vælter præsident Janukovitj.
3 En overgangsregering, som Rusland ikke anerkender, sættes ind, og
der udskrives præsidentvalg til afholdelse den 25. maj.
3 Kort tid efter trænger russiske tropper ind på Krim-halvøen i det
sydlige Ukraine. Prorussiske grupper tager magten i hovedbyen
Simferopol og udskriver folkeafstemning i begyndelsen af marts, hvor
et overvældende flertal siger ja til at blive del af Rusland.
3 Trods internationale protester samt europæiske og amerikanske
sanktioner rettet mod russerne vælger Rusland i marts formelt at
annektere halvøen, som landet i 1954 – under Sovjetunionen – overgav til Ukraine.
3 Prorussiske separatister i det østlige Ukraine begynder herefter at
røre på sig, og i begyndelsen af april besætter de flere østukrainske
byer og kræver løsrivelse fra Ukraine.
/RITZAU/

Mens uro og voldelige sammenstød har plaget Jerusalem næsten dagligt de seneste måneder, har resten af
Israel været nogenlunde forskånet for ballade.
Det billede er nu ved at ændre sig.
En række episoder og angreb rundt omkring i Israel
de seneste dage har vist, at
konflikten ikke længere er
begrænset til Jerusalem.
”Det ser ud til, at disse angreb, der kommer i kølvandet
på sommerens krig med Hamas, begynder at underminere den følelse af tryghed, som
de fleste israelere har følt i
årevis,” skriver den israelske
sikkerhedsekspert Amos
Harel i en analyse i dagbladet
Haaretz.
Det er især i en række arabiske byer i det nordlige Israel, at der de seneste dage
har været uro og voldelige
demonstrationer. Urolighederne tog til, efter en palæstinenser blev skudt og dræbt af
politiet i byen Kafr Kana.
I mandags blev Tel Aviv
også ramt af, hvad det israelske politi betragter som et
terrorangreb, da en israelsk
soldat blev knivdræbt af en
palæstinenser på en togstation. Og på Vestbredden blev
en jødisk kvinde dræbt og flere andre såret, da en palæstinenser i mandags gik til angreb med en kniv. Episoden
skete tæt på det sted, hvor tre
jødiske teenagere i juni blev
kidnappet og dræbt. Det var
den episode, samt en efterfølgende hævnaktion, hvor en
palæstinensisk dreng blev
brændt levende, der var med
til at eskalere konflikten og
kaste Hamas og Israel ud i en
50 dage lang krig i sommer.
Denne uges angreb lægger

Monument provokerer
Ungarns jøder
OTA TIEFENBÖCK
SKRIVER FRA UNGARN

ver angrebet, når fjenden
kommer, så tager du våben i
hånd og kæmper. Da krigen
begyndte, gik det op for mig,
at jeg ikke bare kan sidde og
vente,” siger Sjovkosjitnyj,
hvis familie støtter ham i
hans beslutning.
”De har aldrig sat spørgsmålstegn ved, om det er nødvendigt. Naturligvis er de
bekymrede. Men der er ikke
noget hysteri,” siger han.

Sjovkosjitnyj er en del af en
omfattende mobilisering af
det ukrainske samfund, der
har fundet sted, siden kampene begyndte omkring byerne Donetsk og Lugansk i
april. Frivillige samler ind,
hjælper med at genhuse de
hundredtusindvis af flygtninge eller – som Sjovkosjitnyj –
slås selv ved fronten med gevær i hånd. Landets hær er i
en elendig forfatning og
mangler ressourcer. Da kampene brød ud, var den på
grænsen til at være ikkefunktionsdygtig. Derfor dannedes volontør-bataljonerne.
De forsynes via et netværk af
ofte spontant organiserede
og meget interimistiske former for logistik. Folk pakker
en minibus og kører af sted til
fronten med for eksempel
mad og varmt tøj. Når borgere
organiserer indsamlinger,
kommer donationerne ind fra
rig og fattig. En oligark, som
Igor Kolomojskij finansierer
en hel bataljon.
At volontør-bataljonerne

tilsyneladende opererer uden
nogen form for overordnet
kontrol og så at sige bare
dukker op i de konfliktfyldte
områder er blevet set på med
skepsis. Måden, som de frivillige kæmpere behandler civilbefolkningen i konfliktområderne på, har mødt kritik
fra Amnesty International og
OSCE. De to organisationer
har rapporteret flere overgreb. Sagerne handler blandt
andet om bortførelser, tyveri,
mishandling og afpresning.
”Ajdar, Donbas, Asov,
Sjakhtersk – alle de bataljoner har haft idioter, der var
involveret i plyndringer,” siger Sjovkosjitnyj.
Han omtaler disse enkelte
medlemmer med den største
ringeagtelse og peger på
manglende disciplin, træning og erfaring som grunden til denne fremfærd. Om
frivillig-bataljonerne generelt
siger han:
”Faktum er, at det er de
mest kampklare tropper. De
er motiverede. De er indstillede på at kæmpe og angribe.
Ofte er soldaterne i den regulære hær feje, berusede og
med en meget lav moral. De
frivillige enheders deltagelse
i kampene er desuden autoriseret af Indenrigsministeriet,
som også har givet dem lov til
at bære våben.”
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sig i forlængelse af en række
episoder i Jerusalem den seneste måned, hvor palæstinensere har kørt deres biler
ind i ventende passagerer ved
byens letbane og dræbt adskillige.
Dermed er der ifølge det israelske nyhedsmedie Ynetnews dræbt flere israelere i
terrorangreb den seneste måned, end der er de seneste to
år tilsammen. Ud over de
dræbte er 100 israelere blevet
såret. Situationen ser ikke
bedre ud på den palæstinensiske side. Så sent som i går
blev en palæstinenser skudt
og dræbt og en anden såret af
det israelske militær under
uroligheder på Vestbredden.
Selvom situation i Israel
efterhånden må betegnes
som meget seriøs, er der fortsat mest af alt tale om forskellige sporadiske hændelser og ikke en større, sammenhængende terrorkampagne. Det siger Kobi Michael, seniorforsker ved Instituttet for Nationale Sikkerhedsstudier i Israel.
”Angrebene og uroen er ikke organiseret fra centralt
hold. De palæstinensiske
myndigheder bakker ikke for
alvor op om det, og det meste
af den palæstinensiske befolkning støtter heller ikke
disse terrorhandlinger. Indtil
videre har der ikke været nok
energi i gaderne blandt palæstinenserne til at skubbe den
seneste tids meget anspændte atmosfære videre til en
større terrorkampagne eller
intifada,” siger han.
De israelske myndigheder
har nu udstationeret ekstra
politistyrker i en række større
byer rundt om i landet, mens
militæret siger, det har øget
antallet af soldater på Vestbredden. I eftermiddag mødes det israelske sikkerhedskabinet for at diskutere, hvordan de får lagt en dæmper på
de seneste dages eskalering.

udland@k.dk

Szabadság Tér (Frihedspladsen) i den ungarske hovedstad, Budapest, har en mangfoldig blanding af statuer og
monumenter.
Her står en statue til ære
for den tidligere amerikanske
præsident Ronald Reagan, en
statue af den amerikanske
general fra Første Verdenskrig, Harry Hill Bandholtz, og
et monument for den sovjetiske befrielse af Ungarn under
Anden Verdenskrig.
Det seneste skud på stammen er et monument for ofrene fra Anden Verdenskrig.
Det er blevet rejst uden taler
eller militære ceremonier i ly
af natten – så de håndværkere, der satte det op, ikke blev
forstyrret af folkelige protester. Monumentet er nemlig
blevet genstand for store protester, især fra landets jødiske befolkning. Det forestiller
Ungarn som Ærkeenglen Gabriel, som er ved at blive angrebet af en tysk ørn. Den udlægning af ungarernes rolle
under Anden Verdenskrig er
langtfra alle enige i.
Mange kritikere mener, at
det er et forsøg på at omskrive historien og bagatellisere
ungarernes aktive rolle under
holocaust, hvor næsten
500.000 jøder, romaer og dissidenter blev sendt i døden.
En af de utilfredse er Gábor
Sebö, hvis forældre døde i
koncentrationslejren
Auschwitz. Han mener, at
landet på denne måde frasi-

ger sig ansvaret for grusomhederne.
”Det er en historieomskrivning, en hvidvaskning af Ungarns ansvar for folkedrab
og deportation af næsten en
halv million af landets statsborgere. Ungarn var Hitlers
trofaste allieret,” siger Gábor
Sebö og peger på de mange
fotografier og genstande, folk
i protest har sat op til minde
om familiemedlemmer, der
mistede livet under krigen.

Gábor Sebö er en af hovedinitiativtagerne til demonstrationerne, som har fundet
sted på pladsen hver dag siden den 8. april, hvor myndighederne for første gang
forsøgte at sætte monumentet op. Det skete, to dage efter
at landets premierminister
Viktor Orbán genvandt regeringsmagten og det absolutte
flertal i parlament. Det frembragte voldsomme protester,
som resulterede i, at regeringen satte sagen i bero. Den
21. juli blev monumentet så
alligevel rejst midt om natten.
Demonstrationerne har
dog foreløbigt ikke givet
nogen resultater. Gábor Sebö
har dog ingen planer om at
give op.
”Vi er ikke så naive at tro,
at vores protester vil ændre
noget, men vi kan ikke acceptere det,” siger Gábor Sebö og
fortsætter:
”Det handler ikke kun om
os, den jødiske del af befolkningen. Det her vedrører os
alle. Vi er nødt til at kæmpe
videre.”

