
Over 2.000 danskere i Liba-
non vil gerne hjem, og i går
forberedte Udenrigsmini-
steriet en evakuering. Men
de anbefaler fortsat alle
danskere i området at blive,

hvor de er. »Så længe vi ikke
har sikkerhedsgarantier, tør vi
ikke lave vejtransport ud af
Beirut. Vi vil ikke risikere at
bringe folk fra en ubehagelig
til en decideret farlig situa-

tion«, siger fungerende chef
for Udenrigsministeriets
Borgerservice, Uffe Wolff-
hechel. 
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Danskere venter på at blive evakueret

VEJRET. Solrigt,
20 til 25 grader.
Svag til jævn vind
fra vestlig retning
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Kristne fra
International
Harvest Christian
Center mødes en
gang om måneden
i København for
at give sig hen
til Gud
Dagligtro
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LÆS OGSÅ

Københavns lejeboliger
blandt Europas billigste
1. SEKTION ........................ side 10

CSC’s Jens Voigt vandt
13. etape af Touren
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Danske soldaterfamilier
frygter Afghanistan
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KULTUR

Jamie Cullum er en
entertainer af format,
der blander jazz,
pop og rock. Med
betydelig succes
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PS

Tusinder af kvinder
blev voldtaget i Bos-
nien-Hercegovina og
blev borgerkrigens
glemte ofre. Alma
fortæller sin historie

3. SEKTION side 4 og 5

KULTUR

» Jeg vil vove den
påstand, at hundred-
vis af mennesker
vidste, at Ghazala 
og Emal var i livs-
fare. Og alligevel 
var der ingen, 
der greb ind. «

UNNI WIKAN
professor
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SØNDAGSLIV

Først trak uddannel-
sen. Så trak jobbet.
Nu lever familien
Pedersen livet i USA
frem for Danmark. Ny
serie om udvandrere
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Lån fra 3,5% i rente

Tænk nyt
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Øget kontrol svækker ældreplejen
Landets plejehjem drukner i bureaukrati,
og det går ud over omsorgen for de ældre,
viser undersøgelse. Plejehjemsledere: Vis
mere tillid til personalet.

gange om året. Vi har besøg
af arbejdstilsyn og fødevare-
kontrol, vi skal dokumentere
øreskylninger og lave ret-
ningslinjer for, hvordan vi
vasker hænder, og for alt det
nye lovstof. Tiden foran min
pc øges frem for min tid sam-
men med personale, borgere
og pårørende«, siger pleje-
hjemsleder Kirsten Elle-
gaard fra Ollerup Plejehjem
på Fyn.

Af Frank Hvilsom

Mange ældre på plejehjem
får ikke den omsorg og pleje,
de har krav på, fordi perso-
nalet daglig bruger så meget
tid på omfattende dokumen-
tation og kontrol af deres
egen plejeindsats, at ressour-
cerne ikke rækker. 

»Vi har anmeldte og uan-
meldte kontrolbesøg fire

Politiken har foretaget et
rundspørge hos lederne på
plejehjem og ældreboliger i
Danmark, og i halvdelen af
besvarelserne siger lederne,
at de godt kan overkomme
kravene til dokumentation
og individuelle plejeplaner –
men ikke uden at det går ud
over omsorgen og plejen. 6
procent svarer, at de slet ik-
ke kan overkomme kravene.

»Vi føler, at vi skriver ned i
papirer og journaler i stedet
for at virke«, konstaterer
souschef Barbara Engell fra
plejehjemmet Humlehaven
ved Frederiksværk.

Kirsten Ellegaard fra Fyn
uddyber:

»Kravene til dokumentati-
on bliver mere og mere om-
fattende, alt, hvad vi fore-
tager os, skal vi skrive ned,
og den tid, medarbejderne
bruger på det, går fra de æl-
dre«.

Hun vil ikke udpege kon-
krete eksempler på unødven-
dige dokumentationer, for
hun mener, at en stor del af
papirarbejdet er rigtigt og
fornuftigt. 

»Vi vil gerne lægge pleje-
planer, og vi synes det er vig-
tigt at dokumentere plejeind-
satsen, og alle aftaler med
borgere og pårørende skal
være noteret og i orden. Det
er også godt, at embedslæ-

gen kommer. Problemet er,
at vi ikke har ressourcerne
til det hele«, siger Kirsten
Ellegaard.

Folketinget har i løbet af
de seneste år indført skærpe-
de krav til tilsyn på pleje-
hjemmene, til de individuelle
plejeplaner for beboerne og
til dokumentationen af de
ansattes daglige indsats. Det
er sket for at sikre sammen-
hæng og kontinuitet i pleje-
sektoren efter en række ple-
jehjemsskandaler for et par
år siden.

»Men dokumentationen
har nået en detaljeringsgrad,
der opleves som urimelig«,
mener Erik Lehm, landsfor-

mand for de godt 1.000 dan-
ske plejehjemsledere i orga-
nisationen LederForum.

»Der bør tilføres ressour-
cer til kontorpersonale, som
kan klare dokumentations-
arbejdet, så lederne kan
komme ud i institutionerne i
det daglige«, siger Lehm.

Søren Gustavsen, sund-
hedspolitisk konsulent i Æl-
dre Sagen, understreger, at
dokumentation af medicin-
forbruget, indsatsen og myn-
dighedernes tilsyn er vigtigt
for at sikre kvalitet i ældre-
plejen. Han ser plejehjemsle-
dernes svar som udtryk for
mangel på ressourcer.

»Når man skal sidde og ad-

ministrere, om personalet
skal bruge 15 sekunder på at
rede en beboers hår eller et
minut på at klippe negle, så
er dokumentationen trukket
ud i absurde detaljer. Så bru-
ger man flere kræfter på at
styre systemet end at lede
det på en fornuftig måde«,
siger Søren Gustavsen.

LederForums formand,
Erik Lehm, mener, at politi-
kerne i højere grad bør have
tillid til, at personalet i æl-
dreinstitutionerne kan løse
problemerne.

frank.hvilsom@pol.dk
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Radikale kræver en klar profil for partiet
Af Tanja Parker Astrup 

og Lene Winther

Det er ikke nok at sige, at
Marianne Jelved skal være
statsminister, Det Radikale
Venstre bliver nødt til at
melde klart ud, hvilke poli-
tiske krav partiet vil have
opfyldt for at lægge stemmer
til en regering. Og det skal
ske nu, så vælgerne ved,
hvad de kan regne med.

Kravet kommer fra radi-
kale folketingsmedlemmer,
tre måneder efter at Marian-
ne Jelved sagde farvel til 13

års forlovelse med Socialde-
mokraterne og i stedet pege-
de på sig selv som statsmini-
sterkandidat.

»Jeg vil hellere have, at det
er klart for vælgerne, hvad
forudsætninger er for, at an-
dre partier kan regne os til
deres, end jeg vil have, at
forudsætninger er, at Jelved
skal være statsminister«, si-
ger arbejdsmarkedsordfører
Elisabeth Geday.

»Det kommer til at se ud,
som om det vigtigste for os
er, at hun bliver statsmini-
ster. Men det er det jo ikke.
Det har altid været sådan

hos os, at politikken kom før
personerne«, siger hun.

Boligordfører Charlotte
Fischer mener, at en massiv
profilering af Jelved er fint
nok, men fastslår, at de radi-
kale bør formulere officielle
valgkamplignende temaer al-
lerede nu.

»Vi skal jo ikke de næste to
år kun lave plakater med Jel-
ved; det er utrolig vigtigt, at
der også bliver koblet politik
på. Det er afgørende for at få
folk til at tro på ’den anden
vej’«, siger hun med referen-
ce til partiets nye kampagne.

»Vi skal formulere allerede

nu, hvad der er vores priori-
teter – hvad skal vælgerne
kende os på til næste valg –
og også hvem vi vil samarbej-
de med, for ellers bliver folk
ved at spørge«, siger Fischer.

Elisabeth Geday har tre
konkrete krav: en skatte- og
afgiftsreform, væk med de
nationale test i folkeskolen,
samt at alle danske statsbor-
gere skal kunne bo i Dan-
mark med deres ægtefælle
og børn. 

Men de krav finder Char-
lotte Fischer for snævre.
Hun peger i stedet på mindre
kontrol og regulering af den

offentlige sektor som et tema
– noget der appellerer mere
til de borgerlige partier end
Gedays krav. Dermed udstil-
ler de to folketingsmedlem-
mer diskussionen om, hvor-
vidt partiet skal læne sig
mod S eller VK. En diskus-
sion, som Marianne Jelved
meget gerne vil være fri for
nu. 

Jelved har ikke ønsket at
kommentere de konkrete
krav.

Interview med Jelved
PS side 4

Spis - italiensk - brød til
Opskrifter og vejledning til den gode smagsoplevelse
SØNDAGSLIV side 14 og 15

Floyd Landis
ligner en Tour-
vinder. Portræt
af en fighter
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Det kræver sin
mand at være
kvinde i et Tour 
de France-felt
PS forsiden

I skjul i klasseværelset for bomberegn 
Beiruts skoler bliver
åbnet for tusinder,
der er på flugt fra
Hizbollahs
tilholdssteder 
i den sydlige del af
Libanons hovedstad.

Øjenvidne

Af Nis Olsen,

Beirut

Skingre børnestemmer giver
genlyd fra skolens betonmu-
re. Men sådan burde det ikke
være, for skoleeleverne hold-
er også sommerferie her i Li-
banons hovedstad, Beirut.
Det er heller ikke glade un-
ger, som springer rundt på
de flisebelagte gulve. Det er
skræmte børn, som forgæves
prøver at forstå, hvorfor de
har tilbragt natten på sko-
lens bare gulv uden tæpper
og vand. Og hvorfor de også
skal sove der i nat, i morgen
nat og næste nat ...

Fakhr al-Din-skolen i det
sydlige Beirut er en af flere,
som i fredags blev åbnet for
de tusindvis af indbyggere,
der flygter fra Dahiyeh. Det
er den bydel, som israelske
kampfly har bombet i dage-
vis, fordi det er Hizbollahbe-
vægelsens vigtigste tilholds-
sted. 

Det får vi også at mærke
efter få minutter. Kæmpe-
brag får skolebygningen til
at ryste, fordi israelske fly
bomber Hizbollahkontorer
få hundrede meter borte.
Der falder to serier, først to,
dernæst fire bomber. Nogle
børn begynder at skrige, nog-
le græder og søger beskyttel-
se hos deres mødre, andre
står, som var de forstenede. 

Efter eksplosionerne er
der en uvant stilhed over by-
delen. Alle kigger mod søjler-

ne af støv og røg – er det forbi
nu, eller hvor rammer de næ-
ste missiler? Men så lyder
udrykningshornenes skarpe
dobbelttoner, og efter få mi-
nutter er gadelivet i gang
igen. De voksne er hærdet
efter årevis med borgerkrig
og besættelse. 

Her på skolen er der nu

mere end 350 flygtninge,
langt de fleste kvinder og
børn. De har det tøj, de er
flygtet i, og intet andet, in-
gen forsyninger, intet køk-
kengrej, intet lys, fordi
strømmen er væk. Kun få
har nået at få vattæpper med
til et interimistisk sengeleje. 

»Israelerne kastede flyve-

blade ned, og vores egen Hiz-
bollah sagde, at vi skulle flyg-
te. Vi måtte af sted med det
samme, der var ikke tid til at
pakke noget. Vi har sovet på
den bare jord, og jeg har ikke
fået noget at spise siden i går 

Fortsættes
1. SEKTION side 3

PÅ FLUGT. Stribevis af skoler i det sydlige Beirut er blevet åbnet for de tusindvis af indbyggere, der flygter fra Dahiyeh-bydelen, som israelske kampfly har bombet i dagevis, fordi det er Hizbollahbevægelsens
vigtigste tilholdssted. Mange er kommet uden forsyninger og mad. – Foto: Ali Hashisho/Reuters 
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DUX Faruk sengemiljø 180x200 cm. Komplet inkl. 2x1001 box-
madrasser, Duxello latex top, ben, kantbetræk eller Mathilda kappe samt
Faruk hovedgavl med udtræk i flere farver. Før 45.510,- NU 29.995,- 

Spar 14.765,-

Spar 13.470,-

DUX Vista sengemiljø 180x200 cm. Komplet inkl. 2x1001 boxmadras-
ser, Duxello latex top, ben, kantbetræk eller Mathilda kappe samt Vista
hovedgavl i flere farver. Før 43.760,- NU 28.995,- Diverse udstillingsmodeller ÷20-50%

Bruno Mathsson 
"Jetson" drejestol
i sort læder. Før 20.260,-
NU 13.995,-
Begrænset antal 

Spar 6.265,-

DUX design klassiker
Alf Svensson fra 1958 
Contourrett Roto stol og fod-
skammel med 100% uld stof.
Før 14.775,- NU  9.995,-

Spar 4.780,-

Stol
Før 10.205,- NU 7.500,-

Spar 2.705,-

Spar 15.515,-

2 stk. 1001 boxmadras
90x200 cm. incl. Duxello top.
180x200 cm. Excl. ben. 
Før 33.465,- NU 19.995,-

Fodskammel i sort
læder.
Før 8.780,-
NU 6.350,-

Spar 2.430,-

PH 4 1/2 - 3 1/2

gulvlampe
Før 15.395,- 
NU 13.895,-

Spar 1.500,-

Stol m/læder i 
sort.
Før 21.515,- 
NU 14.995,-

Spar 6.520,-

Stol med Dundee
100% uld stof.
Før 16.990,- 
NU 10.990,-

Spar 6.000,-

Fodskammel med 
uld stof. 
Før 6.870,-
NU 4.970,-

Spar 1.900,-

Stol m/hørbetræk.
Før 15.360,- 
NU 9.995,-

Spar 5.365,-

Fodskammel m/hør.
Før 6.075,-
NU 4.995,-

Spar 1.080,-

Bruno Mathsson “Pernilla 69” hvilestol

Spar 7.485,-

DUX 12:12
Den eksklusive boxmadras 
inkl. Duxence top, 90x200 cm.
Før 20.385,- NU 12.900,-

Spar 14.995,-

2 stk. DUX 12:12
180x200 cm (2x90x200) inkl. 
Duxence top, 180x200 cm.
Før 39.895,- NU 24.900,-

Spar 7.175,-

DUX 1001 boxmadras 
90x200 cm. incl. Duxello top.
Excl. ben.
Før 17.170,- NU 9.995,-

Amtssygehuset i Gentofte er i gang med at
undersøge om kolesterolsænkende medicin kan
nedsætte risikoen for hjertetilfælde hos 
personer med normalt kolesteroltal.

Du kan deltage hvis du er 
• mand og 50 år eller derover eller 
• kvinde og er 60 år eller derover.

Desuden må du ikke være i behandling med kolesterolsæn-
kende medicin og ikke tidligere haft blodprop i hjertet eller
hjernen, kræft, eller diabetes.

Du vil ved første besøg bl.a. få målt dit kolesteroltal.
Er dette for højt til, at du kan indgå i studiet, er der mulig-
hed for diætistvejledning.

Hvis du kunne tænke dig at høre mere om forsøget,
er du velkommen til at kontakte os i
Kolesterollaboratoriet på:

Telefon 3977 7198/ 3977 7197
fra mandag d. 17/7 til fredag d. 21/7 kl. 11-15 

eller send en mail til os på ;
projekt2@gentoftehosp.kbhamt.dk

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komite (KA
04154gms) samt Lægemiddelstyrelsen og økonomisk støttet
af medicinalfirmaet AstraZeneca.

Kunne du tænke dig at deltage 
i et videnskabeligt forsøg?
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Hassan Nasrallah - ikke just en kordreng
Hizbollahs leder har
opbygget en effektiv
organisation med sig
selv som et
karismatisk og
patriotisk centrum –
men hvem Hizbollah
reelt repræsenterer, 
er stadig et åbent
spørgsmål. 

Portræt
Af Lasse Ellegaard

I juni arresterede libanesiske
myndigheder fem mænd, der
ifølge politiet pønsede på at
befri verden for Hassan Nas-
rallah, Hizbollahs politiske
leder. I april anholdt politiet
otte libanesere og en palæsti-
nenser, der havde samme
hensigter.

Det, der går igen fra arre-
station til arrestation, er på-
standen om, at Israel står
bag. Det tjener to formål: at
massere Nasrallahs omdøm-
me som patriot, og udelukke
at han har dødelige fjender i
Libanon – måske endda i
hans egen organisation – der
gerne så ham ekspederet til
haven med de 72 jomfruer. 

Den 46-årige Nasrallah er
følgelig omgivet af livvagter,
hvor han end bevæger sig.
Og han bevæger sig – en ka-

rismatisk shiitisk prædi-
kant, der har antaget den re-
ligiøse titel, ’sayed’ eller
’sheik’, og som med et på en
gang bistert og blidt image er
kommet på fornavn med hele
den muslimske verden, shii-
ter som sunni’er. 

Ud over at være en snu
politisk forhandler, en kom-
petent guerilla-strateg og en
taler af latinamerikansk for-
mat, er han en af de største
public relation-begavelser –
et felt med hård konkurren-
ce i Mellemøsten. 

Da israelske missiler fre-
dag jævnede hans kontor i
det sydlige Beirut med ga-
den, bevægede han sig igen:
Mindre end en time senere
var han live på libanesisk tv
– ikke kun med budskabet
om, at han (og konen og de
tre børn) var i god behold.
Han takkede for støtte til
»modstandsbevægelsen«,
som Guds Parti kaldes, og
opfordrede sine tilhængere
til fortsat »tapper mod-
stand« mod den zionistiske
undertrykker sydfra. 

Et liv i politik
Og vigtigst: Han talte ikke
kun ud i et fælles libanesisk
rum, som han uden videre
gjorde til sit eget. Han talte
ud i et muslimsk rum, og han
talte i en ny bevidsthed om,
at shiiterne for første gang i
800 år fremstår som en le-
dende kraft i islam. Det be-
mærkes på gaderne i Cairo

og Islamabad og Bagdad, at
det er Iran og Hizbollah, der
insisterer på at kæmpe pa-
læstinensernes sag – ikke de
sunnimuslimske politikere i
Libanon, Egypten og Paki-
stan. 

Således har Nasrallah end-
nu en gang tiltaget sig rollen
som hovedperson i libanesisk
og international politik. Hele
hans liv har været vævet ind
i politik – fra han som 15-årig
måtte flygte med familien til
Sydlibanon, da borgerkrigen
i 1975 gjorde det umuligt at
bo i Beirut, hvor han er født.

Et ophold som 18-årig på
præsteskole i Najaf, shiiter-
nes hellige by i Irak, blev
kort: Året efter væltede
shah-regimet i Iran, og Sad-
dam Hussein smed Nasral-
lah og hans medstudenter
hjem til Libanon, da han for-
beredte sin krig mod Iran.
Hassan Nasrallah vendte
hjem og gik ind i den shiiti-
ske Amal-milits i Sydliba-
non. 

Da Israel invaderede Liba-
non i 1982, fulgte han sin
åndelige vejleder, Abbas al-
Musawi, da denne grundlag-

de Hizbollah efter brud med
Amal. 

Filosofien var, at shiiter
skulle bekæmpe zionisterne,
ikke andre libanesere, som
Amal gjorde under borger-
krigen. Den filosofi har Nas-
rallah adopteret og raffine-
ret i sin funktion af enevæl-
dig blandt ligemænd med et
ry som kompromisløs offer-
villig, der blev cementeret,
da en 18-årig søn faldt i en
træfning med israelerne i
1996. 

I dag styrer han en organi-
sation med egne klinikker,

elværk, skoler, veje og broer
samt en religiøs infrastruk-
tur og en veltrænet militær-
styrke. 

Et effektivt kort
Hizbollah har hele tiden
holdt sig fra direkte konfron-
tationer med andre libanesi-
ske grupper, men har sam-
tidig sørget for at være mili-
tært urørlig. FN-resolutio-
nen om Hizbollahs ’afvæb-
ning’ kan ikke effektueres af
den libanesiske regering, fy-
sisk og praktisk, uden Nas-
rallahs samtykke. 

Den tilstand er ikke i liba-
nesisk interesse. Men den
passer Iran og Syrien som et
kort, der kan spilles mod Is-
rael. Derfor spørger de mo-
derate libanesere, og de spør-
ger forsigtigt, som i avisen
Daily Star: Er Hassan Nas-
rallah loyal over for lokale
interesser, eller er han agent
for en »regional dagsorden«? 

Det er et relevant spørgs-
mål nu, da han er i færd med
at repetere sit pr-kunststyk-
ke: at fremstå som patriot og
samtidig være hovedårsag
til, at israelerne bomber og
brænder hans land. 

Det er ganske godt gået
sådan rent pr-mæssigt. Og
det understreger det signale-
ment, den palæstinensiske
forfatter Saif Aburish gav af
Nasrallah: Han er ikke just
en kordreng.

lasse.ellegaard@pol.dk 

DET SHI’ITISKE KORT. Hassan Nasrallah har placeret sig som den enevældige blandt ligemænd i
Mellemøsten. En oratorisk begavelse, der ikke er til at komme udenom. – Arkivfoto: Hussein Malla/AP

formiddags. Jeg har næsten
ingen penge at købe noget
for, så den smule skal mine
sønner have«, fortæller Sam-
ira Matarja. Hun er enke
med to mindreårige sønner.

En anden kvinde, der også
har håret dækket af et mørkt
tørklæde og er iført en lang
sort frakke, bryder ophidset
ind: »Regeringen har ikke gi-
vet os noget som helst. Kun
Hizbollah hjælper os. Derfor
venter vi også her, til vores
leder, Nasrallah – må Gud
beskytte ham – siger, at vi
kan tage hjem igen – når is-
raelerne har tabt krigen«, si-
ger Zeinab Basharesh.

Hun fortsætter med høj
stemme: »Nu har vi lidt i 30
år, hvor er vores menneske-

rettigheder henne? Vores
børn her har da ikke gjort
Israel noget. Israelerne dræ-
ber alle disse mennesker,
selv om der kun er bortført
to af deres. Det er der ingen
rimelighed i«.

Rundt om hende nikker en
snes andre tørklædeklædte
hoveder ivrigt, og fra bageste
række råber en ung kvinde:

»Vi er godt nok flygtet fra
vores hjem, men du skal ikke
tro, at vi er svage. Vi støtter
Hizbollah indtil døden!«.

»Om Gud vil«, messer
kvinderne i skolegården.

Samme målbevidste og de-
sperate tilslutning til Hizbol-
lah findes længere sydpå i
forstaden, som også blev
bombet i går. Ved en smad-

ret vejbro sidder Zonheir
Dakkash foran sin butik med
bildæk og kigger på red-
ningsmandskabet, som prø-
ver at rydde broens stumper
væk fra bombekrateret. Han
reddede livet, fordi han løb i
dækning, så snart han hørte
de israelske fly komme. .

Han vil også kæmpe for
Hizbollah »indtil døden«, og
hverken han eller hans kone
og tre døtre har i sinde at
forlade kvarteret.

»Vi shiamuslimer er træt-
te af at løbe. Og hvor skulle
vi løbe hen? Vi hører til her,
og der skal mere end israe-
lere til at jage os væk«, siger
han og knejser stolt med sin
magre hals.

To butikker derfra sidder

Rabieh Hussein foran sin tøj-
butik. Han kikker også på
den sønderbombede vejbro,
for han har ikke andet at
lave – her er ikke en kunde i
miles omkreds. Bydelen ple-
jer at være et myldrende kao-
tisk sted, i dag lister kun en-
kelte mennesker rundt langs
murene. Og de få biler ræser
gennem kvarterets tomme
gader i et livsfarligt lotteri
med de israelske bomber.

Han er også Hizbollahtil-
hænger, og han er ikke ban-
ge for israelerne. Han er til
gengæld bange for, at angre-
bene på civile kan splitte det
libanesiske samfund, så de
kristne og druserne vender
sig mod shiamuslimerne.

Men den frygt afviser Mag-

da Abu Fadhil. Hun er direk-
tør for kommunikationsud-
dannelsen på Lebanese Ame-
rican University og analyse-
rer krisen sådan:

»Nej, ingen splittelse. I de
seneste 12 år har der været
mange angreb fra Israel, og
det har altid fået libaneserne
til at stå sammen. Det gør os
meget mere beslutsomme«.

Men det skal være værre,
før det kan blive bedre, kon-
staterer Magda Abu Fadhil
tørt og remser alle dagens
israelske angreb op langs
grænsen mellem Libanon og
Syrien og de udenlandske
ambassaders planer om at
evakuere deres statsborgere:

»Alle libanesere venter på
at se, hvor denne tragedie

går hen. Det er jo Israel,
USA, Europa og visse arabi-
ske stater imod Syrien og
Iran. Måske vil der komme
israelske angreb ind i Syrien,
ingen kan stoppe deres mili-
tære magt«, siger Magda
Abu Fadhil i mobiltelefon fra
bjergene nord for Beirut.

Hun får uventet spontan
støtte på et fortov i Beiruts
kristne bydel. Her råber en
ældre mand i strid med vir-
keligheden, men med begej-
string i stemme og øjne:

»Hvor er det godt, at ame-
rikanerne vil erobre os. Så
kan vi få smidt shiamusli-
merne ud, og jeg kan få lov til
at rejse til USA!«.

nis.olsen@pol.dk
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