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AF OLE TOFT
Silkeborg

Den sidste uges terrorbegivenheder har selvføl-
gelig fyldt meget i pressen både internationalt, 
nationalt og lokalt. Der er naturligvis en søgen 
efter forståelse af  det skete, men et entydigt svar 
vil givetvis være ligeså svært at fremkomme 
med, som svaret på spørgsmålet: »Hvad er me-
ningen med livet?« Nogle mener, at meningen 
med livet netop skal findes i livet. Andre mener, 
at meningen skal findes i livet efter døden og 
andre igen, at der ingen mening er, bortset fra 
det indhold, den enkelte selv skaber. 

Hvis I tror, at klummeskribenten har svaret, 
bliver I skuffede. Jeg tror på demokratiet og på 
retten til også at have en mening, som jeg ikke 
ønsker at dele med andre. Retten til at udtrykke 
sig er også retten til at tie.

Uanset hvor mennesker befinder sig i verden, i 

krigszoner, i diktaturer eller i liberalistiske demo-
kratier, kan man slå og tortere mennesker, men 
selv hvis man billedlig talt kører dem gennem en 
vridemaskine, får man aldrig personens inderste 
tanker frem. Heldigvis lever vi i et demokratisk 
land, hvor man selv kan bestemme hvilke tan-
ker og overvejelser, man ønsker at delagtiggøre 
andre i. 

 }

Kunstneren Jens Galschiøt, har lavet en fanta-
stisk spændende udstilling: »Abrahams Børn« 
som kan opleves på Kunstcentret Silkeborg Bad. 
Den er meget aktuel, og min interesse blev vakt 
ved et besøg på Silkeborg Bibliotek, hvor en lille 
præsentationsmodel er opstillet, og hvor interes-
serede kan læse mere om kunstinstallationen. 
Udstillingen er bygget op som en kæmpe bogs-
kulptur med 600 af  de lyseste og mørkeste citater 

fra Toraen, Biblen og Koranen.
Abracadabra… hvor svært kan det være at se, 

hvilke citater, der kommer fra jøder, kristne eller 
fra muslimer? Prøv selv!  

Norske medier fortæller, at norske muslimer 
lørdag dannede en beskyttelseskæde rundt om 
den jødiske synagoge i Oslo. Jeg synes, det er en 
usædvanlig flot gestus, og håber, at jøder eller 
kristne efter en tilsvarende tragisk baggrund 
mod muslimer ville kunne gøre det samme om-
kring en moské.  

 }

Weekendens MJA-aviser har i øvrigt haft flere in-
teressante indlæg i forbindelse med samme tema. 
Fredag havde Michael Hasle et sobert og flot læ-
serbrevssvar og synspunkt til Keld Andreasen, 
og lørdag fortalte et jødisk/kristent par om deres 
liv og frygt i Danmark. I sin lørdags-kommentar 

efterlyser Steffen Lange »dialogen«. Det er des-
værre som om, at dialogen er blevet langt far-
ligere end ytrings- 
friheden. 
Tænk, 
hvis man 
skulle 
komme 
i tvivl 
eller må-
ske oven 
i købet 
skifte me-
ning?

Abrahams børn

Fortsatte brud på  
våbenhvilen i Ukraine   
skaber bekymring  

AF SERGIJ BOBOK OG STEPHANE JOURDAIN
redaktion@m-jylland.dk

Der var søndag fortsat en spændt situation i 
det østlige Ukraine, selv om både Ukraine og de 
prorussiske separatister indvilgede i at trække 
tunge våben tilbage fra fronten i overensstem-
melse med Minsk-fredsaftalen. Det oplyste en 
ukrainsk general til nyhedsbureauet AFP, mens 
separatisterne bekræftede tilbagetrækningen 
gennem deres eget nyhedsbureau.

Men der kom fortsat mange rapporter om fort-
satte brud på våbenhvilen, og i den ukrainske by 
Kharkiv, der ligger 200 kilometer fra fronten, blev 
to dræbt og 11 såret af  en bombe.

- De formodede gerningsmænd bag bombe-
eksplosionen har modtaget våben og træning i 
Rusland, sagde en rådgiver for lederen af  Ukrai-
nes sikkerhedstjeneste SBU.

Eksplosionen i Kharkiv skete under en »Vær-
digheds-march«, der markerede årsdagen for af-
sættelsen af  den tidligere prorussiske præsident.

En talsmand for Ukraines militær siger, at 
prorussiske oprørere fortsætter angreb på ukra-
inske styrker nær landsbyen Sjyrokyne - øst for 

Marjupol. Talsmand siger samtidig, at flere ko-
lonner med pansrede køretøjer fra Rusland er 
blevet set i Ukraine.

Den ukrainske talsmand Andrij Lysenko siger, 
at et militært tog med 60 pansrede køretøjer - 
deriblandt kampvogne - er ankommet til byen 
Amvrosiivka fra Rusland lørdag, mens en anden 
kolonne senere har krydset grænsen til Ukraine 
og er kommet til byen Novoasovks.

44 angreb på et døgn
Talsmanden siger, at der har været i alt 44 angreb 
på regeringsstyrkerne i de seneste 24 timer.

Tysklands udenrigsminister, Frank-Walter 
Steinmeier, advarede om, at ethvert angreb på 
den østlige by Marjupol vil være en klar kræn-
kelse af  våbenhvilen. USA var tilbageholdende 
med at kommentere udviklingen i weekenden.

Den ukrainske general Oleksander Rosmasnin 

sagde søndag til AFP, at det var for tidligt at sige, 
hvornår tilbagetrækningen vil begynde.

Ifølge Minsk-aftalen, som blev forhandlet 
på plads med hjælp fra Tyskland og Frankrig, 
skulle tilbagetrækningen allerede være startet 
tirsdag og være færdig 3. marts.

Natten til søndag udvekslede de stridende 
parter fanger, da 139 tilfangetagne ukrainske 
soldater blev udvekslet med 52 separatister.

Udvekslingen skete på en landevej i et frossent 
landskab, hvor blege og udmattede fanger led-
saget af  svært bevæbnede vagter gradvist blev 
frigivet i små grupper, der i mørket blev sendt 
fra den ene side over til den anden.

Blandt fangerne var en del ukrainske solda-
ter, som var blevet taget til fange for få dage 
siden under kampene om byen Debaltseve, der 
er et vigtigt jernbaneknudepunkt, og som ifølge 
separatisterne ikke var omfattet af  våbenhvi-
leaftalen.

Over 2500 ukrainske soldater var nødt til at 
flygte fra Debaltseve i sidste uge, da byen kom 
under massiv beskydning. /RITZAU/

Våben trækkes måske tilbage i Ukraine
Den væbnede konflikt i Ukraine tog 
fart i midten af april 2014, da prorussi-
ske separatister begyndte at gøre op-
rør mod styret i Kijev. Forinden havde 
den ukrainske halvø Krim revet sig løs 
og blev siden annekteret af Rusland.

Separatisterne erklærede selvstæn-
dighed og oprettede folkerepublikker i 
Donetsk og Lugansk.

Siden april sidste år er 5665 men-
nesker meldt dræbt og 13.961 såret 
ifølge FN’s højkommissariat for men-
neskerettigheder.

Konflikten har udløst en dyb krise 
mellem Rusland og Vesten, som har 
indført sanktioner mod hinanden.

I september blev der indgået en 
12-punktsplan for at få løst striden. 
Den blev indgået i Hvideruslands 
hovedstad, Minsk. Det centrale punkt 
om en våbenhvile blev siden brudt, 
og en ny Minsk-aftale blev indgået i 
sidste uge om våbenhvile gældende 
fra søndag 15. februar.

Heller ikke denne gang blev våbenhvi-
len overholdt. Men søndag meddeler 
både Ukraine og separatister, at de 
vil begynde tilbagetrækning af tunge 
våben fra fronten.

: fakta
 | I hold ukrainske fanger venter på at blive 

udvekslet med seperatister, som den ukrainske 
hær har taget til fange. Udvekslingen foregik 
lørdag nat i et øde område tæt på byen 
Zholobok i et område, som kontrollees af de 
russisk støttede oprørere. POLFOTO


