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FN: Flygtningekriser eskalerer

Officielle stillinger

Ifølge FN’s flygtningechef har det internationale samfund mistet evnen til at forhindre og løse konflikter
/ritzau/AFP

Verden er ved at miste sin kapacitet til at forhindre væbnede konflikter, og manglen
på ”effektivt lederskab” har
ført til den værste flygtningekrise siden Anden Verdenskrig.
Det sagde Antonio Guterres, som er FN’s højkommissær for flygtninge, i går under
et besøg i den tyrkiske hovedstad, Ankara, med adresse til
især de to kriser i Irak og Syrien, hvor mere end 13 millioner mennesker over det sene-

ste år er blevet fordrevet fra
deres hjem.
Guterres henviste endvidere til kriserne i Sydsudan, der
spreder sig over grænsen til
Tchad, ligesom krisen i Libyen fortsætter, mens en ny dyb
krise er opstået i Ukraine.
”Det, der er blevet tydeligt
gennem denne udvikling, er,
at det internationale samfund har mistet evnen til at
forhindre og løse konflikter.
Dette er en verden, hvor det i
høj grad er uforudsigelighed
og straffrihed for kriminelle
handlinger, som præger spil-
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let. Det er en verden uden effektiv ledelse. Det er en verden, hvor konflikterne bliver

flere og flere, og hvor de gamle ikke løses. Det har selvfølgelig dramatiske følger ud fra
et humanitær synspunkt,”
lød det fra Guterres.
Guterres roste under besøget Tyrkiet for dets generøse
”åbne dør-politik”, hvor landet tager imod de syrere, som
flygter fra præsident Bashar
al-Assads regime og de militante i Islamisk Stat.
Tyrkiet huser i dag 1,7 millioner syriske flygtninge, hvoraf nogle er i lejre tæt på
grænsen, mens mange flere
er spredt ud over landet.

Libanon vil bremse syrisk flygtningestrøm

Organist søges til

Beirut Regeringen i Libanon vil nu indføre restriktioner

Ebeltoft, Dråby og Handrup Kirker

for syrere, der flygter fra nabolandets blodige borgerkrig,
der har hærget siden 2011. Libanon, der har en befolkning
på under fem millioner mennesker, huser for øjeblikket
1,16 millioner registrerede flygtninge fra Syrien, viser tal
fra FN. Hertil kommer, at mange syrere, der lever i nabolandene, ikke er registrerede som flygtninge. De nye visastramninger betyder, at syrere i fremtiden kun vil blive lukket ind, hvis de følges med en libaneser, eller hvis de er i
besiddelse af papirer, der dokumenterer deres status som
eksempelvis turist eller forretningsrejsende. Tidligere
har syriske og libanesiske statsborgere frit kunnet rejse
mellem de to lande. /ritzau/dpa

Stillingen som organist ved Ebeltoft, Dråby og Handrup
Kirker i Syddjurs Provsti, Århus Stift er ledig pr. 1. januar
2015. Stillingen er på 37 timer pr. uge og ønskes besat
snarest.
Vi søger en organist, der har lyst og evne til at arbejde
selvstændigt med forskelligartede opgaver i et tæt samarbejde med menighedsrådet, præsterne og de øvrige
ansatte. I jobbet er der udviklingsmuligheder og muligheder for at sætte sit personlige præg på stedets musikliv.
Se hele stillingsopslaget og læs om kirkerne og orglerne på
vores hjemmeside: www.ebeltoftkirke.dk eller få nærmere
oplysninger om stillingen ved henvendelse til menighedsrådets kontaktperson Grethe Krølner på telefon 60883431/
mail: grethe@krolner.dk

Ukraine oplever økonomisk chokterapi i ly af krigen

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Kirkekontoret,
att.: Grethe Krølner, Kirkegade 13, 8400 Ebeltoft eller på
mail: grethe@krolner.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest
torsdag den 22. januar 2015.

De almindelige ukrainere betaler prisen for landets økonomiske reformer. Imens ulmer krigen videre i Østukraine
AF JENS MALLING
udland@k.dk

En opskrift på katastrofe. Sådan beskriver Josh Cohen,
tidligere medarbejder i det
amerikanske udenrigsministeriums udviklingsorganisation, USAID, med ansvar for
reformprojekter i den tidligere Sovjetunion, den chokterapi, som Den Internationale Valutafond, IMF, med
Vestens støtte indfører i
Ukraine for tiden.
”Ukraine befinder sig i øjeblikket i økonomisk frit fald.
Det har i første omgang at gøre med krigen samt de problemer, som Janukovitj-styret
og 25 års elendig regeringsførelse har efterladt. Landet
står til at miste omkring 10
procent af bruttonationalproduktet i 2014. Det er mere end
dobbelt så meget som oprindeligt forudset af IMF,” siger
Cohen, der som kender af situationen i Ukraine jævnligt
bidrager til publikationer
som Moscow Times og
Foreign Policy.
”Ukraine gennemlever en
alvorlig økonomisk depression. Så melder IMF sig på
banen og ordinerer medicin,
der kun gør tingene værre, i
form af omfattende nedskæringer på sociale ydelser og
udfasning af støtten til husholdningers energiforbrug.
En sådan politik er muligvis
nødvendig på længere sigt,
men at indføre et gennemgribende nedskæringsprogram
midt i et økonomisk kollaps
vil kun forværre situationen.
Det kommer til at blive smertefuldt, især for de ukrainere,
som i forvejen befinder sig på
samfundets rand,” siger han.
Regeringen i Kijev har allerede forhøjet en række afgifter og skatter samt skåret i de
allerede lave pensioner og
lønninger til offentlige ansatte. Derudover er minimumslønnen blevet fastfrosset.
Gassubsidier til forbrugere
bliver fuldstændig afviklet
over de næste to år. De omfattende sociale nedskæringer,
som IMF kræver, og som det
nye vestligt orienterede styre
i Kijev forpligter sig til, udløste i april en toårig lånepakke
fra valutafonden på 91 milliarder kroner.

Josh Cohen sammenligner
ukrainernes situation med
den, russerne var i efter Sovjetunionens sammenbrud.
”Lige efter at Sovjetunionen brød sammen i 1991, indledte IMF et program i Rusland, der minder meget om
det, ukrainerne nu gennemlever. Det var også baseret på
chokterapi og involverede en
ophævelse af priskontrol og
store nedskæringer på offentlige udgifter. Det var en komplet katastrofe for russerne.
De endte med at miste cirka
40 procent af bruttonationalproduktet og oplevede inflationsrater på 20 procent om
måneden. Millioner blev
skubbet ud i armod,” siger
han og peger på, at den førte
økonomiske politik dengang
fik dramatiske konsekvenser:
”Da fattigdomsraten nåede
op på 55 procent af befolkningen, mødte de økonomiske stramninger bred modstand. Den blev ledet af daværende vicepræsident Alek-

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde
sted uge 6. Menighedsrådet kan oplyse, at der kan blive
indhentet referencer.
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Provstisekretær
i Frederiksberg Provsti

Josh Cohen, tidligere medarbejder i USA’s
udviklingsorganisation, USAID

sandr Rutskoj, som kaldte reformerne for ’folkemord’ og
stod i spidsen for et mislykket
forsøg på at vælte den russiske præsident Boris Jeltsin i
1993.”
Det fejlslagne opgør med
Jeltsin kostede hundredvis af
russere livet, da præsidenten
gav ordre til at bombe bygningen i Moskva, hvor Rutskoj og det demokratisk valgte parlament opholdt sig.
Vesten og IMF støttede Jeltsin, hvis aktion var tæt på at
kaste Rusland ud i en borgerkrig.
”På samme måde i Ukraine: Eftersom en USAID-meningsmåling fastslår, at de
fleste ukrainerne allerede er
modstandere af højere priser
og tariffer på energi, kan de
politiske konsekvenser af
nedskæringerne og de forværrede levevilkår, som de
medfører, vise sig at blive
eksplosive,” siger Cohen.
Nogle iagttagere peger på,
at grunden til, at den nuværende russiske præsident,
Vladimir Putin, har fået opbakning blandt mange russere til sin autoritære ledelsesstil, er behovet for orden og
tryghed, der opstod efter det
kaos, som Jeltsin og IMF –
med USA’s og EU’s støtte –
forårsagede i 1990’erne.
I det perspektiv kan resultatet af IMF’s chokterapi dengang også ses som en del af
årsagen til den nuværende
konfrontation mellem Rusland på den ene side og USA
og EU på den anden. Vestlige
regeringer formåede ikke at
spille en konstruktiv rolle
over for taberen af den kolde
krig, hvis samfund gik til
grunde.
”Selvfølgelig er der forskelle på Ukraines aktuelle politiske krise og Rusland i
1990’erne. Men Kijevs beslutning om at indføre lignende
smertefulde nedskæringer
under de voldsomme uroligheder i landet er dømt til at
mislykkes på samme måde,”
siger Cohen.
”Situationen er ekstremt
svær. Ukraine befinder sig
som en lus mellem to negle.
På den ene side er landet truet af Ruslands militære intervention. På den anden side
har vi Vesten, der gennem
IMF ordinerer en meget skrap
økonomisk politik. Man kan
sige, at Vesten udnytter det
faktum, at ukrainerne ikke
har noget valg. Der er, som
det ser ud nu, ikke noget alternativ til IMF’s program.
Hvis de ikke indfører det, går
staten fallit,” siger Cohen.

I begyndelsen af december
foretog Ukraines præsident
Petro Porosjenko en rokade i
sin regering. Ny finansmini-

Den Internationale
Valutafond
Den Internationale Valutafond,
IMF, er en international organisation med hovedsæde i
Washington. Den har 188 medlemslande, heriblandt Danmark.
IMF låner penge ud til medlemslande i økonomiske vanskeligheder. Til gengæld forpligter modtagerlandene sig til at indføre ofte
skrappe spareprogrammer.

ster blev amerikaneren Natalie Jaresko. Litaueren Aivaras
Abromavicius blev indsat på
posten som økonomiminister. Begge blev tildelt ukrainsk statsborgerskab, umiddelbart inden de begyndte
deres nye arbejde.
Udnævnelserne kommer,
efter at ukraineren Valerija
Gontareva fik posten som nationalbankdirektør i juni. Alle tre har en baggrund i finansverdenen, hvor de har
beskæftiget sig med at forvalte forskellige kapitalfonde.
”Regeringen i Kijev er meget dedikeret til at følge IMF’s
anvisninger. De nye ministre
er indstillede på at gøre alt i
deres magt for at implementere programmet,” vurderer
Cohen.
Sideløbende med IMF’s aktiviteter ulmer krigen i Østukraine videre. Det betyder
ifølge Cohen, at spørgsmålet
om, hvordan Ukraine skal
indrettes økonomisk ikke fylder så i befolkningens bevidsthed. Indbyggerne har i
stedet travlt med at organisere nødhjælp, finde husly til
flygtninge, koordinere kampene mod de russiskstøttede
separatister og begrave de
døde.
”Landet er gået gennem et
meget dramatisk år præget af
krig og politisk tumult. Alle
fokuserer på, hvad der sker i
Donbass. De færreste ukrainere er makroøkonomiske
eksperter. De har ikke mulighed eller forudsætninger for
at sætte sig ind i konsekvenserne af IMF’s engagement i
deres land. Det gør det lettere
for regeringen at indføre
chokterapien,” siger han.
I efteråret 2014 erkendte
IMF, at den første lånepakke
ikke er nok, og at Ukraine
sandsynligvis kommer til at
skulle bruge yderligere lån i
størrelsesordnen 114 milliarder kroner. Ifølge det britiske
magasin The Economist er
yderligere gældslettelse af
Ukraine kun et spørgsmål om
tid.

En stilling som provstisEkrEtær i FrEdEriksbErg provsti, købEnhavns stiFt Er lEdig
pr. 15. marts 2015.

0 Gassubsidier til de ukrainske forbrugere bliver fuldstændig afviklet over de næste to år. Det kan
føre til uro, frygter iagttager. – Foto: Dominique Faget/AFP/Scanpix.

vi søgEr:
• en dygtig regnskabsfører med gode kompetencer i
forhold til budget, bogholderi og regnskab.
• en erfaren bruger af hele office-pakken med en
konstruktiv og iderig tilgang til it-løsninger.
• en dygtig referent, der mestrer det skriftlige sprog.
• en person, der kan arbejde selvstændigt og proaktivt.
• en person, der er serviceminded og hjælpsom i
forhold til provstiets menighedsråd og præster.
• en person, der finder det spændende at sparre med
provsten om provstiets kirkelige og fælles anliggender.

Officielle stillinger

BORUPS HØJSKOLE
SØGER FORSTANDER
Borups Højskole, beliggende Frederiksholms
Kanal 24 i Københavns centrum, er den eneste
folkehøjskole under højskoleloven, som fungerer
som en almindelig folkehøjskole med undervisning
og forplejning m.v, men med den undtagelse at
eleverne ikke bor på skolen.
Højskole er et frirum for unge voksne, med plads
til at tænke selv - med tanke for andre.
Forstanderen har over for skolens bestyrelse det
pædagogiske, ledelsesmæssige, administrative og
økonomiske ansvar for skolens samlede drift og
udvikling.
Vi søger en visionær og inspirerende person, der
har erfaring med personaleledelse, og som kan
uddelegere opgaver og ansvar og aktivt stimulere
medarbejderne. Ansøgeren kender til “højskoleverdenen”, kan se mulighederne i denne skoleform, skal brænde for – og ville – de unge og
deres udvikling. Du vil arbejde på at synliggøre

Borups Højskole såvel i København, som i et
større Nordisk perspektiv. Som forstander skal du
undervise 200 timer årligt.

vi tilbydEr:
• 37 timer ugentligt.
• løn med udgangspunkt i hk basisløn med mulighed
for tillæg.
• et udfordrende og selvstændigt arbejde med stor
fleksibilitet og mulighed for indflydelse på form og
indhold.
• et velfungerende samarbejde med provst, provstiudvalg og præsterne i provstiet.

Skolens bestyrelse og medarbejdere har netop
vedtaget et nyt Værdigrundlag, som du finder på
skolens hjemmeside: www.borups.dk. Der finder
du også en mere detaljeret stillingsbeskrivelse
af forstanderjobbet og en beskrivelse af skolens
nuværende aktiviteter.
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i henhold
til kulturministeriel bekendtgørelse. Tiltrædelse
1. juli 2015. Der er tilknyttet attraktiv forstanderbolig med bopælspligt.

provstisekretærens opgaver kan sammenlignes med en
direktionssekretærs.
ansøgning med Cv og referencer skal være os i
hænde senest den 22.1.2015 kl. 12.00, på adressen
kjoe@km.dk. der afholdes samtaler den 26. januar.

Ansøgning skal være modtaget senest mandag d.
26 januar 2015 kl. 12.00. Ansøgninger sendes
til skolens bestyrelsesformand Bjørn Erichsen,
jævnfør stillingsbeskrivelsens oplysninger.
Ansøgninger omgærdes med fuld diskretion.

henvendelse kan ske til provst kirsten Jørgensen,
tlf. 51 76 77 76 og provstiudvalgsformand karsten
bundgaard, tlf. 20 13 71 08.

37 % af Kristeligt Dagblads læsere går i
teatret halvårligt.

WWW.BORUPS.DK

Undersøgelse: Index DK/Gallup 2. halvår 2013

Stillinger

Hvad indeholder vores
jobpakke?

Følgende ledige stillinger kan du læse mere om på

www.k.dk/job

Stillingsbetegnelse

Arbejdsgiver

I avisen 1. gang

Ansøgningsfrist

Teamleder

Caritas Danmark

17. december

7. januar 2015

Organist

Dalum Sogn

28. november

13. januar 2015

Journalist

Kristeligt Dagblad

12. december

15. januar 2015

Genbrugskonsulent

Kirkens Korshær

12. december

15. januar 2015

Rådighedsvagt

Kollegiet, botilbud i Valby for hjemløse

12. december

16. januar 2015

Dialogkonsulent

Danmission

19. december

22. januar 2015

Organist

Ebeltoft Kirkekontor

2. januar

22. januar 2015

Provstisekretær

Frederiksberg Provsti

7. januar

22. januar 2015

Forstander

Borups Højskole

7. januar

26. januar 2015

www.k.dk/job

Stillingsannoncer

• To for én pris. Køb to annoncer og betal kun for én
i Kristeligt Dagblad, når du
samtidig køber visning på
k.dk og Jobzonen.
• Resultatgaranti, som betyder, at skulle du mod forventning ikke være helt tilfreds
med ansøgerfeltet i første
omgang, får du en ny mulighed, uden at det koster dig
noget: Vi giver vederlagsfrit
en ny indrykning i Kristeligt
Dagblad samt onlinevisning!
Ring til 31 55 93 92 og hør
nærmere eller send en
e-mail til annonce@k.dk, så
kontakter vi dig gerne!

