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interview
Af nikolAj krAk 
korrespondent  
i mellemøsten

”Arabere er noget, jeg hver-
ken kan se på eller tolerere. 
Jeg er forfærdelig racistisk. 
Jeg kommer fra et racistisk 
hjem. Hvis jeg fik chancen i 
militæret for at skyde en af 
dem, ville jeg ikke tænke mig 
om to gange.” 

Udtalelsen kommer fra en 
pige i 10. klasse på en skole i 
det centrale Israel. Hun fort-
sætter: 

”Jeg kunne dræbe nogen 
med mine bare hænder – 
hvis det er en araber. Jeg var 
oplært med, at de bliver ud-
dannet til at være terrorister, 
og at man ikke kan stole på 
dem.”

Erklæringen er blot en af 
mange, som den israelske an-
tropolog Idan Yaron har sam-
let sammen under en omfat-
tende undersøgelse af skole-
livet i Israel. Et af de hoved-
indtryk, han står tilbage med 
efter at have fulgt livet på en 
almindelig, gennemsnitlig 
skole flere dage om ugen i tre 

år, er, hvor presserende et 
problem racistisk had udgør i 
dag. 

”Det kom bag på mig, hvor 
skarpt og åbent racismen 
kommer til udtryk i skolen. 
Problemet er blevet så stort 
og kompliceret, at de fleste 
lærere føler sig magtesløse 
over for det,” siger Idan 
Yaron. 

i takt med at konflikten mel-
lem palæstinensere og israe-
lere har været højspændt hen 
over sommeren, ikke mindst 
med den 50 dage lange krig i 
Gaza, er racisme blevet et 
stort tema i Israel. 

De seneste måneder har 
budt på store racistisk moti-
veret demonstrationer i ga-
derne og racerelaterede over-
fald mellem arabere og jøder. 
Og holdningerne bliver nu af-
spejlet i skolelivet, siger Idan 
Yaron.

”I dag tager folk det for gi-
vet, at man møder racisme på 
arbejdspladsen eller på ga-
den. Men skolerne står som 
en ø af rationalitet midt i 
samfundet. Derfor havde jeg 
ikke forventet at finde racis-

me i sådan et omfang,” siger 
han.

Idan Yaron understreger, at 
der er mange israelere, der 
ikke er racister. Racismen i is-
raelske skoler er formentlig 
heller ikke værre, end den 
man finder i arabiske skoler. I 
det hele taget er det vigtigt 
for ham at pointere, at han 
ikke er ude i et Israel-fjendt-
ligt ærinde. Men racismen 
udgør nu et så omfattende 
problem, at det er nødven-
digt, at der kommer opmærk-
somhed omkring det:

”Racismen er ikke alle-
stedsnærværende, men jeg 
vil sige, at den er typisk. Der 
er sket et skred, så det er ble-
vet legitimt at have og ud-
trykke racistiske holdninger. 
Det er blevet en del af livet og 
en del af måden, man taler 
på. Det smitter af på skoleli-
vet, hvor det er med til at ska-
be børns identitet,” siger 
han.

idan Yarons flerårige iagtta-
gelser udkommer i næste må-
ned i bogen ”Scener fra sko-
leliv” (på hebraisk), der er 
skrevet sammen med kolle-

gaen Yoram Harpaz. Allerede 
inden udgivelsen har den sat 
gang i en større debat i Israel 
om, hvad man skal stille op 
med racismen i skolerne.  

I bogen beskriver Idan 
Yaron en scene, han overvæ-
rede i en 9. klasse. Eleverne 
har jødisk bibelundervis-
ning, og temaet er hævn. En 
elev siger, at hævn er en vig-
tig følelse, og at jøder bør 
hævne sig på arabere. Alle 
arabere bør dræbes, prokla-
merer han. Nogle af eleverne 
bakker ham op, og der be-
gynder at opstå uro i klassen. 

En pige tager ordet. Hun er 
forarget over sine klassekam-
merater og siger, at man slet 
ikke har fortjent at leve, hvis 
man dømmer alle arabere 
over en kam og ønsker dem 
dræbt. Ord som ”racist”, 
”araber-elsker” og ”venstre-
drejet” fyger igennem luften. 
Situationen ender i spekta-
kel, og to elever bliver efter-
følgende bortvist et par dage 
for racistiske udtalelser. 

Scenen viser, hvor vanske-
lig en opgave lærerne står 
over for i dag, forklarer Idan 
Yaron. Det israelske samfund 

er blevet så polariseret, at 
spørgsmål om forholdet mel-
lem arabere og jøder ofte en-
der som skyttegravskrige. Og 
begreber som humanisme og 
menneskelig værdighed bli-
ver let opfattet som venstre-
orienteret og politiserende. 
Det er et billede, der bliver 
ekstra tydeligt i en skole.

”For børn bliver verden me-
get nemt sort og hvid. Det 
kan være svært at forholde 
sig til, at nogle arabere kan 
være venner, og nogle kan 
være fjender. Børn vil vide, 
hvem der er gode, og hvem 
der er onde. Og i Mellem-
østen kan sådan en kategori-
sering blive lidt for nem,” si-
ger han.

Samtidig er det også vigtigt 
at forstå baggrunden for, 
hvorfor ikke bare racismen, 
men også den uforsonlige de-
bat, hvor man enten er ”raci-
stisk araber-hader” eller 
”venstresnoet araber-elsker”, 
opstår i samfundet og i sko-
len. 

”Det er nemt nok at leve i et 
roligt land og have moderate 
holdninger. Men vi lever i et 
land med problemer, der er 

så store og påtrængende, at 
de er uundgåelige at forholde 
sig til. Man er tvunget til at 
skabe sine egne holdninger. 
Konflikten, folk lever midt i, 
er meget reel, og når den lige-
frem bliver truende, er der en 
tendens til, at man kategori-
serer mere og nemmere for-
falder til fordomme og stereo-
typer,” siger han.

da skoleåret i israel begyndte 
i starten af denne måned, ef-
terlyste lærere fra store dele 
af landet en klarere plan fra 
undervisningsministeriets si-
de for, hvad de skal stille op 
med racisme i klasserne.

I sin kommende bog citerer 
Idan Yaron en skoleleder for 
at sige, at selvom hun er fuldt 
ud klar over racismeproble-
mets omfang på skolen, kom-
mer de ikke til at gøre noget 
ved det foreløbig. Problemet 
er alt for stort og komplekst, 
siger skolelederen. 

Desuden er det begrænset, 
hvad skolen kan stille op, 
hvis det er familierne og sam-
fundet mere bredt set, der 
fremavler racismen hos bør-
nene.

Men det er helt afgørende, 
at uddannelsessystemet mo-
biliserer sig. Der er ingen an-
den udvej, siger Idan Yaron:

”Vi skal turde se problemet 
i øjnene og lade børnene 
komme frem med deres raci-
stiske holdninger i timerne. 
Det gavner ikke at lægge låg 
på. Så kommer racismen bare 
til udtryk andre steder, på ga-
den eller på fodboldbanen.”

Men det er ikke nok blot at 
konfrontere hadet i skolerne. 
Had og racisme er ikke noget, 
der bare kan løses med en ti-
mes snak i klassen en gang 
om måneden, som i vid ud-
strækningen er metoden, der 
bliver brugt i dag. I stedet 
handler det om at skabe et 
nyt og meget bredere huma-
nistisk perspektiv på under-
visning i sin helhed.

”I dag fokuserer vi meget 
snævert på de målbare resul-
tater i skolerne på bekostning 
af blødere, humanistiske fag 
om kunst og dannelse. Men 
det er ikke nok at lære noget. 
Børnene skal uddannes. Vi 
skal undervise børnene, så 
de udvikler en forståelse for 
medmennesker og til det 

fremmede. Det er humanisti-
ske værdier, der skal indar-
bejdes i alle fag,” siger Idan 
Yaron.
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Racisme har indtaget Israels skoler
Det israelske skoleår begyndte i denne måned. Antropolog Idan Yarons arbejde viser, at racistisk had er blevet et presserende problem i landets skoler

Af Ulrik støjer kAppel
kappel@k.dk

”Vi er en lille, men stolt nati-
on. Ingen kan bombe os til 
tavshed. Ingen kan skyde os 
til tavshed. Ingen kan nogen-
sinde skræmme os fra at væ-
re Norge,” sagde den tidligere 
norske statsminister Jens 
Stoltenberg i en tale til den 
norske befolkning den 22. juli 
2011. 

Anders Behring Breivik an-
greb den dag ikke alene rege-
ringsbygningerne i Oslo med 
en bilbombe, hvor otte men-
nesker døde, men dræbte og-
så 69 unge socialdemokrater 
fra Stoltenbergs parti, Arbej-
derpartiet, under deres poli-
tiske sommerlejr på øen 

Utøya. Jens Stoltenberg selv 
var i mange år aktiv i Arbej-
derpartiets ungdomsafdeling 
og har, fra han var barn, flere 
gange deltaget i lejrene på 
Utøya. 

I morgen overtager den 
55-årige nordmand stillingen 
som Natos generalsekretær 
efter Anders Fogh Rasmus-
sen, der har siddet på posten 
de seneste fem år. 

den tidligere statsminister er 
født ind i den politiske Stol-
tenberg-slægt fra Oslo, hvor 
faderen, Thorvald Stolten-
berg, er tidligere udenrigsmi-
nister. og forfaderen Carl 
Stoltenberg var med i Eids-
voll i 1814, da den norske 
grundlov blev skabt. Som 

14-årig meldte Jens Stolten-
berg sig ind i Arbejderpartiet, 
oprettede en ungdomsafde-
ling og fik der sin første for-
mandspost. Senere studerede 
han socialøkonomi og blev i 
1987 cand.oecon. fra Oslo 
Universitet. 

Jens Stoltenberg fortsatte 
sit politiske engagement og 
blev i 2000 som 41-årig den 
yngste statsminister i Norges 
historie, hvilket blandt andet 
skabte debat, fordi han er er-
klæret ikke-troende. Posten 
havde han i første omgang 
kun til låns et års tid fra Kri-
steligt Folkepartis Kjell Mag-
ne Bondevik, men fik igen 
magten i to perioder fra 2005 
til 2013. 

Stoltenbergs politiske mær-

kesager har været at sikre et 
mådeholdent forbrug af olie-
indtægterne, klimaet og i 
særdeleshed et stærkt inter-
nationalt engagement og 
samarbejde. Allerede som 
ungdomspolitiker var han 
hovedmanden bag, at Arbej-
derpartiets ungdomsafdeling 
lagde kursen om og fra 1987 
ikke længere var modstander 
af Nato. 

som statsminister var hånd-
teringen af terrorangrebet i 
2011 med hans egne ord den 
største udfordring og en op-
gave, der både gav ham 
enorm popularitet i Norge og 
udlandet, men samtidigt var 
medvirkende årsag til, at 
venstrefløjen efter valget sid-

ste år måtte overlade magten 
til Erna Solbergs borgerlige 
regering. 

Baggrunden var, at en rap-
port fra 2012 af ”22. juli-kom-
missionen” dokumenterede, 
at mange menneskeliv kunne 
være reddet, hvis allerede 
vedtagne sikkerhedsforan-
staltninger var blevet ført ud i 
livet. Herunder blev Stolten-
berg personligt kritiseret for, 
at han, selvom han blev ad-
varet om manglende sikker-
hed i administrationsbygnin-
gerne i Oslo, undlod at bringe 
sagen op i regeringen.

Privat er Jens Stoltenberg 
gift med Ingrid Schulerud, 
der er afdelingsdirektør i det 
norske udenrigsministerium. 
Sammen har parret to børn. 

Norges store statsmand  
træder ind på verdensscenen 
I morgen overtager Jens Stoltenberg ansvaret som generalsekretær i Nato. Med sig har han erfaring fra mere 
end 40 års politisk arbejde, men også en ublid afsked med norsk politik

jens Ulrich pedersen 
skriver frA spAnien

udland@k.dk

Mariano Rajoys borgerlige re-
gering forsøger desperat at 
bremse Cataloniens løsrivel-
sestrang og holde sammen 
på landet. 

I går indklagede regeringen 
den lov om konsultationer, 
som den catalanske regional-
præsident underskrev i lør-
dags, for forfatningsdomsto-
len. Domstolen besluttede at 
acceptere at behandle appel-
len, hvilket betyder, at loven 
midlertidigt suspenderes, 
mens sagen behandles. Sam-
tidig skal den catalanske re-
gering stoppe alle sine forbe-
redelser og kampagner for af-
stemningen. 

Men de catalanske nationa-
lister og separatister vejrer 
morgenluft og er ikke til 
sinds at opgive deres hidtil 
bedste chance for at få hegn 
om eget land. Vel vidende, at 
folkeafstemninger alene kan 
udskrives af den spanske re-
geringsleder, og at hele det 
spanske folk skal spørges, 
har den catalanske delstats-
regering sørget for, at ordet 
folkeafstemning ikke står i 
lovteksten.

Lederen af den catalanske 

delstatsregering, Artur Mas, 
insisterer på, at han ikke har 
udskrevet en folkeafstem-
ning, men derimod en kon-
sultation, hvis resultat kun er 
vejledende og ikke bindende 
for Cataloniens fremtid. 

Såvel den spanske regering 
som forfatningsretten mener 
dog, at konsultationen er en 
fordækt folkeafstemning 
blandt andet på grund af for-
muleringen af de to spørgs-
mål: ”Ønsker De, at Cataloni-
en bliver en stat. Ja eller nej?” 
Og i tilfælde af, at svaret er 
ja: ”Ønsker De, at denne stat 
bliver uafhængig. Ja eller 
nej?”

over 85 procent af medlem-
merne af kongressen i Madrid 
sagde for et års tid siden nej 
til at lade Catalonien afholde 
afstemningen. Og forfat-
ningsretten har en lignende 
sag fra 2008 at holde sig til. 
Dengang forsøgte Baskerlan-
dets nationalistiske rege-
ringsleder at udskrive en fol-
keafstemning om baskernes 
ret til selvbestemmelse. Dette 
dekret blev annulleret af for-
fatningsdomstolen, fordi det 
var grundlovsstridigt.

Det synes det separatisti-
ske venstrefløjsparti, ERC, 
dog at blæse på. ERC er det 

største politiske parti i Cata-
lonien og støtteparti for den 
nationalistiske regering. 

ERCs leder, Oriol Junque-
ras, har opfordret til ”civil 
ulydighed” i tilfælde af, at 
forfatningsdomstolen ”un-
dertrykker catalanernes de-
mokratiske ret”, som han ud-

trykte det. For kun et par uger 
siden deltog 1,8 millioner af 
Cataloniens 7,5 millioner ind-
byggere i en demonstration i 
Barcelona for retten til at 
stemme. Og som Carme For-
cadell, lederen af ANC, 
Asamblea Nacional de Cata-
lunya, der er den største fol-

kelige organisator af kampag-
nen for løsrivelse, har udtrykt 
det over for Kristeligt Dag-
blad:

”Hvis Cataloniens parla-
ment og præsident siger, at 
afstemningen kan afholdes, 
så gør vi det. Og så er det lige-
gyldigt, om den spanske for-

fatningsdomstol siger nej.”
En nylig meningsmåling i 

Spaniens største dagblad El 
País viser dog, at 45 procent 
af catalanerne vil respektere 
et forbud fra forfatningsdom-
stolen, mens kun 23 procent 
vil afholde afstemningen alli-
gevel.

Spanien vil standse catalansk løsrivelse
Uanset om den spanske forfatningsdomstol erklærer Cataloniens afstemning om løsrivelse for ulovlig, 
vil separatisterne gå til valg den 9. november

heidi dAchs 
skriver frA tYsklAnd

dachs@k.dk

Et flertal i det etiske råd i 
Tyskland lægger op til, at for-
buddet mod sex mellem 
voksne søskende, som har 
været i kraft siden 1871, skal 
ophæves.

I en ny udtalelse siger rå-
det, at sex mellem voksne sø-
skende bør være straffrit, så 
længe der er tale om, at beg-
ge parter frivilligt medvirker. 

Rådet lægger derimod ud-
trykkeligt vægt på, at incest 
fortsat bør være forbudt, hvor 
der er tale om misbrug, eller i 
nedadgående familiær linje 
mellem forældre og børn. 

”Vi mener, at sex mellem 
voksne søskende er et tema, 
der bør diskuteres helt uden 
fordomme. Straffeloven er ik-
ke det rigtige instrument til at 
bevare et samfundsmæssigt 
tabu,”, siger rådets leder,  
medicinetikeren Christiane 
Woopen, til avisen Süddeut-
sche Zeitung.

det etiske råds udspil har 
skabt en livlig debat i Tysk-
land. Især tager kirkerne og 
en række kristne politikere 
afstand fra tanken om at lem-
pe reglerne imod incest.

”Tabuet vedrørende seksu-
elle kontakter mellem sø-
skende beskytter familiemed-
lemmer imod at opleve en 
sammenblanding af roller-
ne,” siger Friedrich Hau-
schildt, vicepræsident i den 
evangeliske kirke, til det pro-
testantiske nyhedsbureau 
epd.

Den katolske bispekonfe-
rence er helt uforstående 
over for det etiske råds for-
slag, som, den mener, vil gø-
re det umuligt at beskytte fa-
miliens integritet.

Joachim Herrmann, inden-
rigsminister i delstaten Ba-
yern for det konservative kri-
steligt sociale parti CSU, siger 
til avisen Bild:

”Det etiske råd har en helt 
forkert opfattelse af begrebet 
liberalisme. Børn har ret til at 
vokse op i en familie, hvor 
der ikke foregår handlinger, 
som har noget med incest at 
gøre.”  

I Tyskland har der været 
flere retssager om incest mel-
lem voksne søskende. I 2012 
vurderede Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol, 
at Tysklands forbud mod in-
cest er i orden. 

I Danmark er sex mellem 
voksne søskende også straf-
bart. Straffelovrådet anbefa-
lede i en betænkning om sek-
sualforbrydelser i 2012 at op-
hæve forbuddet, men der er 
ikke taget politiske skridt i 
den retning.

Tysklands 
etiske råd vil 
lovliggøre 
sex mellem 
søskende 

0 Catalanske separatiser holder skilte med datoen 9. november og et ”ja” op for at markere deres tilslutning til en folkeafstemning 
om løsrivelse fra Spanien. – Foto: Scanpix.

2 Den tidligere norske stats-
minister Jens Stoltenberg over-
tager i morgen posten som 
generalsekretær i Nato.  
– Foto: Terje Pedersen/Scanpix.

Kort nYt

IS nærmer sig vigtig 
by ved tyrkisk grænse
mUrsitpinAr  Militante jiha-
dister fra Islamisk Stat (IS) 
stod i går blot fem kilometer 
fra den kurdiske by Ayn al-
Arab på grænsen mellem Sy-
rien og Tyrkiet. Det siger Ra-
mi Abdel Rahman, leder af 
Syriens Observatorium for 
Menneskerettigheder, der 
overvåger krigens gang i Syri-
en. Ifølge øjenvidner i områ-
det slog mindst 15 raketter 
ned i centrum af den strate-
gisk vigtige grænseby, som 
kurderne kalder Kobani. ”Det 
er det hidtil mest voldsomme 
bombardement mod byen,” 
siger Rami Abdel Rahman til 
nyhedsbureauet AFP. IS be-
gyndte sit stormløb mod Ayn 
al-Arab for snart to uger siden 
og har siden indtaget 67 
landsbyer, der omringer den 
belejrede by. ”Oprørerne har 
aldrig før stået så tæt på by-
grænsen som nu,” siger Rami 
Abdel Rahman. Tyrkiet følger 
nøje situationen på den an-
den side af grænsen og send-
te i går militære forstærknin-
ger til grænsen. /ritzau/AFP

15 dræbte i kampe  
i Ukraine 
kijev  15 mennesker meldes 
dræbt i de værste kampe i det 
østlige Ukraine, siden der 
blev erklæret våbenhvile for 
tre uger siden, oplyser lokale 
myndigheder. Kampene er 
koncentreret omkring luft-
havnen i storbyen Donetsk, 
der kontrolleres af prorussi-
ske separatister. Ifølge den 
ukrainske præsidents udsen-
ding, Jurij Birjukov, er syv re-
geringssoldater blevet dræbt, 
og otte er såret. Samtidig si-
ger separatisterne, at fem kri-
gere er dræbt og otte såret 
under kampene. Ifølge byrå-
det i Donetsk skal tre civile 
være dræbt i kampene, og 
adskillige huse, fabrikker og 
regeringsbygninger skal være 
blevet ødelagt. 

/ritzau/Reuters

Pippi Langstrømpe 
renset for racisme
stockholm  Når tv-serien 
”Här kommer Pippi Lång-
strump”, som blev sendt i 
svensk fjernsyn første gang i 
1969, kommer i en ny og op-
dateret dvd-udgave, vil den 
være kemisk renset for raci-
stiske ytringer. Det oplyser 
SVT, der selv har taget initia-
tiv til at nyredigere den 45 år 
gamle tv-serie, som også er 
meget populær i Danmark. 
Når Pippi Langstrømpe refe-
rerer til sin far som ”neger-
konge”, vil hun i den nye ud-
gave blot sige ”konge”. Og en 
scene, hvor Pippi leger ”kine-
ser” ved at strække huden 
omkring øjnene ud, er blevet 
klippet helt om. Ifølge SVT 
kan den gamle udgave virke 
stødende ”i mødet med et 
moderne publikum”. /ritzau/


