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kort nyt
Coronabølge fører til
virtuelt EU-topmøde

BRUXELLES Når EU’s ledere
torsdag og fredag mødes til
topmøde, så kommer det
endnu en gang til at foregå
bag computerskærme rundtom i Europa. Det oplyser en
talsmand for EU’s præsident,
Charles Michel. Beslutningen
er taget ”som følge af en stigning af coronatilfælde i medlemslande”, skrev talsmand
Barend Leyts i et tweet i går.
EU’s seneste topmøde i februar blev også afholdt virtuelt. På det kommende møde
ventes stats- og regeringslederne blandt andet at diskutere unionens forhold til både Rusland og Tyrkiet samt
EU’s håndtering af coronapandemien. Ifølge AFP har
flere EU-diplomater den seneste tid opfordret Charles
Michel til at droppe et fysisk
topmøde. /ritzau/

Rusland beskylder
briter for aftalebrud
LONDON Ruslands ambassadør i Storbritannien kalder
det politiske forhold mellem
de to lande ”næsten dødt” på
grund af britisk atomoprustning. Ambassadør Andrej Kelin siger, at det kom som en
”stor overraskelse”, da den
britiske regering i sidste uge
fremlagde en plan om et større atomarsenal. Kritikken
blev fremlagt af Kelin i tv-stationen LBC’s program ”Swarbrick On Sunday”. Kelin påstår blandt andet, at briterne
forbryder sig mod traktaten
om ikke-spredning af kernevåben fra 1970 – noget, som
den britiske regering har afvist. /ritzau/dpa

Vacciner klar på
Vestbredden
RAMALLAH Tusindvis af palæstinensiske hospitalsansatte, ældre og patienter med
kræft eller nyresygdomme
kan fra i dag se frem til snarest at blive vaccineret mod
covid-19 på Vestbredden, der
er besat af Israel. Udrulningen sker dagen efter, at der er
ankommet 60.000 doser fra
Pfizer/Biontech og Astra-Zeneca via Covax, der er et FNsystem til fordeling af vacciner, skriver AFP. Israel er blevet kritiseret for ikke at sørge
for vacciner i de besatte områder. Den israelske regering
har svaret, at det er det palæstinensiske selvstyres eget
ansvar i henhold til Osloaftalen. /ritzau/AFP/

Miami lukker festen
for folkemængder
MIAMI Området South
Beach, som er centrum for
meget af Miamis natteliv, er
blevet ramt af et tre dages
natligt udgangsforbud. Tiltaget er et forsøg på at holde
styr på store folkemængder,
der fejrer ”spring break”,
som er navnet på den berygtede årlige ferieperiode for
amerikanske skoler og universiteter. Det skriver nyhedsbureauet AP. Hærgede restauranter og slåskampe er blot
nogle af konsekvenserne af
de seneste dages fester. Her
har tusindvis af unge ifølge
myndighederne moret sig i
den amerikanske millionby
– mange af dem uden mundbind, afstand eller særligt
meget hensyntagen til, at der
er en pandemi. På sociale
medier er videoer af de kaotiske tilstande blevet delt flittigt. /ritzau/

SYDNEY Tusindvis af beboere i Sydneys ydre forstæder
fik i går ordre om at lade sig
evakuere. Det skete, fordi
Australiens østkyst er ramt af
rekordstore mængder nedbør
og omfattende oversvømmelser. Redningstjenester udstedte en evakueringsordre
gældende for flere lavtliggende områder i den nordvestlige del af Sydney. Ordren kom
dagen efter, at myndighederne advarede om ”potentielt
livsfarlige” oversvømmelser
flere steder i delstaten New
South Wales, hvor Sydney
ligger. Allerede i lørdags, da
store dele af staten blev ramt
af voldsomme skybrud,
strømmede beboere til evakueringscentre i mindre byer
nord for Sydney. /ritzau/AFP
J
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Forsker: Belgien er blevet et sikrere land
Hør artiklen læst op i Kristeligt Dagblads app eller på k.dk

Belgiens 11. september | Fem år efter terrorangrebet har Belgien haft en vis succes med at bekæmpe radikalisering,

.

mener terrorforsker Thomas Renard. Men selvom Islamisk Stat er nedkæmpet, findes det jihadistiske miljø stadig
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Der gik kun godt et halvt år
fra terrorangrebet i Bruxelles
i 2016, indtil det første mindesmærke for ofrene blev afsløret. Monumentet stod og
står fortsat i forstaden Molenbeek. Flere af gerningsmændene kom fra den muslimskdominerede bydel, og kvarterets marokkanske samfund
ønskede at gøre det klart, at
det tog afstand fra attentatet,
som terrororganisationen Islamisk Stat tog skylden for.
Værket med titlen ”Håbets
flamme” mindes også de 130
dræbte fra terrorattentatet i
Paris i november 2015. For
det viste sig hurtigt, at det
var den samme islamistisk
inspirerede terrorcelle med
rødder i Molenbeek, som stod
bag begge angreb.
Kunstværket står i den ene
ende af torvet. I den modsatte ende af pladsen i en statelig hvid bygning voksede Salah Abdeslam op. Han mistænkes for at være den eneste
overlevende gerningsmand
fra angrebet i Paris, og de fleste analytikere og forskere er

ens EU-kvarter. Ud over terroristerne døde 32 mennesker,
og over 300 blev såret.

Retssag begynder næste år
3 Fem år efter anslagene i Bruxelles er retssagen mod
en række terrortiltalte endnu ikke gået i gang.
3 32 personer blev dræbt, og flere end 300 såret ved
angrebet, som Islamisk Stat tog skylden for.
3 I januar bestemte Belgiens offentlige anklager, at 10
mænd, der er anklaget i sagen, skal stilles for en særlig
domstol, hvor de kan blive idømt livstidsstraf. Blandt de
10 er 2 potentielle selvmordsbombere, som i sidste øjeblik bakkede ud.
3 Blandt de tiltalte er også Salah Abdeslam, der er mistænkt for at være den eneste overlevende gerningsmand
fra terrorangrebet i Paris i 2015. Abdeslam er idømt 20 års
fængsel i Belgien for forsøg på drab i forbindelse med sin
anholdelse i Bruxelles i 2016.
3 Retssagen forventes at gå i gang i andet halvår af
2022.

I dag er det fem år siden,
men med en pandemi, der viser alle tegn på at være tiltagende igen, er der kun lagt
op til begrænsede markeringer.
”Det tror jeg nu ikke kun
har at gøre med corona. I
modsætning til for eksempel
Frankrig, hvor du har haft
kæmpe ceremonier, så er der
i Belgien ikke tradition for
store mindehøjtideligheder,”
siger Thomas Renard fra det
kongelige belgiske Egmontinstitut og en af landets fø
rende terrorforskere.
Det er dog langtfra det
samme som at konkludere, at
angrebet ikke har sat sig store spor i det belgiske samfund, understreger han:
”Det var Belgiens 11. september. Og det var et angreb,
der påvirkede mange mennesker både direkte og indirekte. Mange husker fortsat,
præcis hvor de var på den
dag, der er blevet en vigtig
del af vores samtidshistorie
og vores kollektive hukommelse som samfund.”
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enige om, at det var arrestationen af ham i Bruxelles den
18. marts 2016, der fik de øvrige medlemmer af terrorcellen til at fremskynde deres attentatplaner.
Fire dage senere bragte tre

gerningsmænd deres selvmordsbomber til sprængning. To bomber blev udløst i
Bruxelles’ Zaventem-lufthavn
klokken 07.58, og en bombe
raserede klokken 09.11 metrostationen Maelbeek i by-

Rent politisk affødte angrebet imidlertid ikke den store
reaktion. Ifølge Thomas Renard af den simple og triste
grund, at terrorangreb i Europa i den periode ikke var en
sjældenhed, og specifikt for
Belgien, fordi landet knap to
år forinden havde oplevet et
andet terrorangreb, hvor en
hjemvendt syrienskriger og
IS-sympatisør angreb Det Jødiske Museum i Bruxelles og
dræbte fire personer.
”Det var et meget målrettet
angreb mod et specifikt mål
og fik derfor ikke så stor betydning i offentligheden. Men
det var det angreb, der overbeviste vores politikere om at
agere på de informationer, de
fik fra efterretningstjenesterne om, at hjemvendte syrienskrigere udgjorde en stigende sikkerhedstrussel.
Derfor var der allerede gang i
en række lovgivningsmæssige og sociale tiltag, der så
desværre ikke afværgede
2016-angrebet,” siger han.
At Islamisk Stat nu stort set
er nedkæmpet, er også en af
grundene til, at forskeren
fem år efter angrebet i Bruxelles godt vil kalde Belgien
et mere sikkert samfund:

”Så længe kalifatet eksisterede og kontrollerede store
dele af Syrien og Irak, appellerede det til en masse unge
muslimske mennesker, der
uden nødvendigvis at have
været i området var villige til
at udføre angreb i Europa på
vegne af Islamisk Stat. Den
organisation, der var i stand
til at planlægge angreb og
træne potentielle terrorister,
findes ikke længere.”
En anden grund er, at de efterretningsmæssige, politiske
og sociale tiltag ser ud til at
virke. Blandt andet viser Thomas Renards forskning, at et
program mod radikalisering i
de belgiske fængsler har haft
en positiv effekt. Men han
minder om, at terrortruslen
er kommet for at blive.
”Risikoen for islamistisk
terror er lavere i dag end for
fem år siden, men den er stadig højere end i 1990’erne eller begyndelsen af 2000’erne.
Og det er noget, vi er nødt til
at lære at leve med,” siger
Thomas Renard og understreger, at der er behov for en
langsigtet indsats:
”Det miljø, der fik folk i
Belgien og Europa til at slutte

op om jihadisme, findes fortsat. Så længe den samfundsmæssigt giftige blanding af
social udstødelse og isolation, strukturel marginalisering af mindretal og kulturkrige omkring etnisk-religiøse symboler består, vil jihadisme være i stand til at mobilisere nye tilhængere.”
Der er planlagt tre minde
højtideligheder i anledning
af femårsdagen for angrebet.
Kong Philippe, dronning Mathilde, premierminister Alexander de Croo samt enkelte
ofre og pårørende vil være til
stede ved ceremonier i Zaventem-lufthavnen, Mael
beek-metrostationen og ved
det officielle mindesmærke
for terrorofrene i byens EUkvarter.
I Molenbeek flyttede den
øvrige Abdeslam-familie allerede i 2017 væk fra kommunetorvet. Ifølge lokalavisen
La Capitale viste det sig efterfølgende stort set umuligt at
udleje de kommunalt ejede
lejligheder i opgangen, hvor
Belgiens mest kendte terrormistænkte voksede op. I stedet er der nu et center for boJ
ligsøgende. 

Han er en knækket mand, der ikke
vil falde sammen: Hævn giver ingen mening
Kun et af ofrene var muslim, da islamistisk terror ramte Bruxelles i dag for fem år siden. Loubna Lafquiri, gymnastiklærer og mor til
tre, blev kun 34 år. Hendes enkemand, Mohamed El Bachiri, har valgt at bruge tragedien til at starte det, han kalder en kærlighedens jihad
– en kamp for forsoning og forståelse mellem trossamfundene

interview

siger El Bachiri og tilføjer, at
han selv sjældent kommer i
moskéen.
Rundtomkring på skolerne
fortæller han om møder mellem kristne og muslimer gennem historien. Han deltog
forrige år i markeringen af
800-året for mødet i Egypten
mellem den hellige Frans af
Assisi og sultan Malik al-
Kamil under korstogene:
”Assisi mødte op med risiko for sit liv. For begge var
den anden en vantro, der
skulle konverteres. Historien
er både utrolig og smuk. For
det endte med gode samtaler
om tro og bøn. Vi må søge efter det, der samler os, og videregive de fælles værdier til
børnene,” siger han.
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Det ville måske have været
nemmere bare at gå i hundene. Give op i sorg og bitterhed. Men der sad tre små
drenge, der lige havde mistet
deres mor. De havde brug for
noget andet.
”Jeg forsøger at give min
hustrus død en mening og en
ny retning i mit eget liv. Jeg
står imod og forsøger at svare
igen på terroren med en bombe d’amour, en kærlighedsbombe. Ikke for at ødelægge
terroristerne, men for at forandre dem,” siger Mohamed
El Bachiri.
Den 41-årige metrochauffør
er i kraft af sine bøger og foredrag i løbet af få år trådt i karakter som en stilfærdig
fredsprofet og forsoningsskikkelse med en helt egen
tragisk troværdighed:
”Det kan være helt enkle,
små ting, der får vigtig betydning. Et smil, en udstrakt
hånd – det at give, når man
modtager…”
El Bachiris rolige stemme
flyder ellers jævnt og uden
problemer. Men pludselig går
han i stå, trommer nervøst i
bordet og slår det ellers åbne
blik i de mørke øjne ned, før
han forsætter:
”Alle bønnerne fra andre
troende af alle mulige religioner, der kom, da min kone
blev begravet i Marokko, var
med til at hjælpe mig. Det er
den slags, der giver mig håb.
Selv efter det, der er sket, tror
jeg på kærligheden. Den er
min livsforsikring. Den er
som en gren, man kan holde
fast i. Dét skal jeg give videre
til mine børn; deres øjne hviler på mig. Hævn giver ingen
mening her, det er at lade terroristerne vinde.”
Da selvmordsbomben eksploderede på Maelbeek-metrostationen den tirsdag morgen 11 minutter over 9 den 22.
marts 2016, var Loubna Lafquiri på vej på arbejde. Da
Mohamed El Bachiri vågnede
op lidt senere, hørte om attentatet og så, at signalet fra
Loubnas telefon var hørt op
– netop der – vidste han,
hvad der var sket.
Mohamed El Bachiri er en
knækket mand, der har valgt

0 "Selv efter det, der er sket, tror jeg på kærligheden. Den er min livsforsikring,” siger Mohamed El Bachiri, der i dag for fem år siden mistede sin hustru,
Loubna Lafquiri, og blev enlig far til tre drenge. – Privatfoto.

Mohamed El Bachiri
3 Født i 1980 i Bruxelles af
marokkanske forældre.
3 Far til tre drenge på 14, 12 og
7 år.
3 Metrochauffør, foredragsholder og forfatter til bøgerne
”Jihad for kærligheden” (2017),
oversat til fransk, nederlandsk,
engelsk og tysk og solgt i over 100.000 eksemplarer, og
”Mohameds odyssé” (2019).
3 Tildelt den belgiske Pax Christi-pris i 2017 og den tyske
Konstanzer Konzil-pris for europæisk dialog i 2019.
3 Hans hustru, Loubna, blev dræbt ved terrorangrebet
den 22. marts 2016 mod Bruxelles’ metro, der også ramte
lufthavnen. 32 civile og tre selvmordsbombere omkom.
ikke at falde sammen. En
mand uden andet i bagagen
end sin folkeskoleuddannel-

se fra den lokale katolske
skole i Molenbeek. Kvarteret
var berygtet verden over alle-
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Tusindvis evakueres
i Sydney
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rede efter terrorangrebet i
Paris i november 2015, fordi
mange af attentatmændene
kom fra det gamle arbejderkvarter i Bruxelles, der i dag
har en overvægt af marokkanske indvandrere. Det
gjaldt også terroristerne bag
terrorangrebet på Bruxelles’
lufthavn og metro. El Bachiris
stilfærdige liv som togfører i
samme metro var nok fortsat
i mange år, hvis ikke en lille
gruppe mænd havde haft andre blodige planer, der uden
varsel rev hans ungdoms
kæreste og sjælekammerat
væk.
Hans lille letlæste bog om
kærlighedens jihad er blevet
en bestseller. Den er en både
sørgelig og håbefuld refleksion over tro, liv og barmhjertighed. Fra filosofi og personlig dagbog til kærlig hyldest
til hustruen. Intet her er abstrakt. El Bachiri ved alt for
godt, hvad han taler om.
”Der er mange fordele ved

at være selvlært fritænker.
Jeg kommer ud af ingenting
og skaber forvirring både hos
intellektuelle og teologer, fordi jeg hverken er fra universitetet eller en religiøs skole.
Jeg er lidt som en ufo, der
helt uformateret kommer og
blander sig,” siger han.
I bogens forord forklarer El
Bachiri ordet jihad som en
kamp på vejen mod gud. Titlen vil generobre et ord, der
for de fleste kun er negativt
ladet. Lidt som da de homoseksuelle tog skældsordet
bøsse til sig. Eller mere aktuelt, da feministerne i USA begyndte at kalde sig selv for
onde kvinder, nasty women,
efter at daværende præsident
Donald Trump brugte vendingen mod sine kvindelige
modstandere.
Siden terrorangrebet er
Mohamed El Bachiri holdt op
med at arbejde i metroen. Det
er blevet ubærligt for ham at

passere den station, hvor hustruens liv endte. Ud over at
være en travl enlig far til tre
drenge har El Bachiri også fået et andet liv at passe. Han
er blevet en offentlig person,
der møder pressen og taler på
konferencer. Men oftest er det
i små forsamlinger på skoler
som den, han selv gik på i
Molenbeek, Sankt Josefs Skole.
”De, der er opdraget af en
anden kultur, er tit mere åbne. Det var mit store held at
gå på en katolsk skole i et
marokkansk domineret kvarter, hvor lærerne var hvide
og optændte af god vilje. Jeg
har meget fine minder. Når
jeg i dag ser en kirke, føler
jeg mig altid godt tilpas,
uden nogen fjendtlighed. Jeg
har en del kristendom i mig,
selvom jeg er muslim. Vi er
alle børn af Abraham. Det
vigtigste er at finde veje frem
mod det guddommelige –
hver især med sin metode,”

Ikke alle i Molenbeek deler
hans syn. Ifølge El Bachiri
har ekstremismen i Belgien,
der sendte rekordmange
muslimer til Syrien for at slås
for Islamisk Stats selvudråbte
kalifat, sin rod i 1970’erne.
Her blev det overladt til
saudiarabiske religiøse at
finansiere trossamfundet i
Belgien.
”Vi har desværre fået den
mest rigide islam i stedet for
den i Marokko, der er mere
tolerant og åben, og hvor jøder og kristne er beskyttede.
Når en ung mand her i Belgien ville uddanne sig til
imam, måtte han tage til
Medina. Det er her, at problemerne begyndte. Det var først
i 2019, at vi brød med SaudiArabien,” siger Mohamed El
Bachiri.
Med sin bog har han dog
været med til at starte et arbejde, der allerede begynder
at bære frugt:
”Efter attentaterne er der
sket mange positive ting. Der
er startet foreninger for at
skabe et bedre samliv i
Molenbeek. Man organiserer
besøg i synagoger og kirker.
Min bog er blevet meget godt
modtaget. For ikke-muslimerne er det beroligende at
høre, at en muslim kan tale,
som jeg gør. Det har bidraget
til at fjerne noget af den enorme frygt, der herskede efter
attentaterne. Og mange muslimer har støttet mig, fordi
jeg har givet dem et pusterum
i et klima, hvor ingen ellers
talte om muslimer i et positivt lys.”
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