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SEKUNDER

Forfatteren Lars Olsen, der 
har skrevet debatbogen ’For-
svar for fællesskabet’ sam-
men med blandt andet Helle 
Thorning-Schmidt, advarer 
i et usædvanlig skarpt debat-
indlæg i Morgenavisen Jyl-
land-Posten i går Helle Thor-
ning og hendes regering mod 
’nedsmeltning’.

’Er Helle Thorning-Schmidt 
klar over, i hvilken grad hun 
er i frit fald – selv blandt fag-
bevægelsens kernetropper,’ 
spørger forfatteren blandt 
andet i debat-indlægget.

Det lyder som et nødråb?
- Ja, det kan du godt kalde 
det. Jeg vedkender mig nød-
vendigheden af, at socialde-
mokratisk ledede regeringer 
også må føre stram fi nanspo-
litik og spare. Men her mang-
ler nogle socialdemokrati-
ske kerneværdier som f.eks. 
’social retfærdighed og at de 
bredeste skuldre skal bære de 
tungeste byrder’. Jeg har ven-
ner i parti og fagbevægelse, og 
jeg oplever, at frustrationen 
rækker langt ind i centrale 
dele af partiet.

Hvad er det værst tænke-
lige scenarie?
- Det kan meget vel tænkes, at 
Socialdemokraterne får ved-
taget det, de nu har fremlagt 
med hjælp fra Venstre. Hvis 
Enhedslisten så siden stem-
mer nej til fi nansloven og væl-
ter regeringen, vil der være 
langt større forståelse for det, 
end der ville have været i Ny-
rups tid.

Hvad skal regeringen gøre 
i stedet?
- Den skal blandt andet for-
holde sig til de problemer, 
som mange mennesker nu 
og her oplever som de store 
problemer, f.eks. ungdomsar-
bejdsløshed og langtidsledig-
hed.

Thorning på
katastrofekurs

Forfatter og debattør Lars Ol-
sen.  Foto: Marie Hald
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26-årige Yonas Kiros passer 
perfekt ind i Hizb ut-Tahrir. 
Organisationen vil gerne 
hverve personer som ham 
til deres kamp for et reli-
giøst diktatur og mod det 
demokratiske samfund.

Det vurderer Kirstine Sin-
clair, adjunkt og cand.mag 
ved Center for Mellemøststu-
dier på Syddansk Universitet 
og ekspert i Hizb ut-Tahrir.

- De vil gerne have unge, 
som er relativt veluddannede 
og som kan klare sig selv, siger 
hun.

BT afslørede mandag, at 
den tidligere rollemodel Yo-
nas Kiros er blevet medlem 
af Hizb ut-Tahrir. Yonas Kiros 
har tidligere vundet en sær-
lig grundlovskonkurrence 

som det daværende integra-
tionsministerium udskrev i 
2006, hvor deltagerne skulle 
skrive en tale om integration 
og demokrati. Yonas Kiros 
vandt. Sejren betød, at han 
fi k lov at rejse Danmark rundt 
med tidligere statsminister 
Anders Fogh Rasmussen. De 
to holdt blandt andet tale 
ved grundlovsmøde i Tern-
druplund, hvor de også hånd 
i hånd sang med på ’Skuld 
gammel venskab rejn forgo’.

Kæmper for kalifatet
Men Yonas Kiros’ begejstring 
for demokratiet varede ikke 
ved. I dag har han brudt med 
sin familie. Hans mor og far 
har ikke set ham i tre år. Nu 
kæmper han for Hizb ut- 
Tahrirs tanker om et enevæl-
digt kalifat, som i sidste ende 
skal omstyrte alle samfund 

på kloden og indføre en dik-
tatorisk islamisk stat baseret 
på sharia-lovgivningen.

- Yonas Kiros passer ikke 
på det typiske billede af dem, 
som Hizb ut-Tahrir hverver. 
Som regel prøver de at få fat 
i de unge, inden de for alvor 
stift er bekendtskab med po-
litik og inden de begynder på 
videregående uddannelser. 
De giver dem så en masse ma-
teriale, som sammenblander 
politik og religion, og som 
har svar på en masse spørgs-
mål, som de unge ikke selv 
kan svare på. På den måde 
rammer deres synspunkter 
meget stærkt, siger Kirstine 
Sinclair.

Yonas Kiros var allerede 
godt i gang med sin uddan-
nelse som jurist og klarede sig 
fl ot på studiet. Alligevel gik 
det galt.

Guld værd for 
Hizb ut-Tahrir
Foghs unge rolle-
model er guld værd 
for Hizb ut-Tahrir, 
vurderer ekspert

Yonas Kiros giver daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen en krammer på grundlovsmøde i Terndruplund i 2006. Den den-
gang 20-årige jurastuderende havde vundet en grundlovskonkurrence og holdt tale om integration og demokrati. Nu er han medlem 
af Hizb ut-Tahrir.  Arkivfoto: Henning Bagger

Hizb ut-Tahrir er et 
verdensomspændende 
politisk og religiøst parti, 
som kæmper for opret-
telsen af et kalifat.

Kalifatet er et religiøst 
diktatur baseret på 
sharia-lovgivningen.

Det anslås, at partiet 
har 100-150 medlem-
mer i Danmark.

 • HIZB UT-TAHRIR

EKSTREMIST
Peter Astrup

Kiros Tesfagerish har ikke 
set sin søn Yonas Kiros i tre 
år, fordi han nu er medlem 
af Hizb ut-Tahrir. Og der-
med heller ikke sin søns lille 
datter, som han har fået i 
mellemtiden.

- Ja, sådan er det. Det er hårdt. 
Men vi kan heller ikke accep-
tere, at han er gået med i Hizb 
ut-Tahrir. Det er synd for den 
lille pige, at hun vokser op 
med den baggrund, siger Ki-
ros Tesfagerish.

Det er ellers sjældent, at 
nyhvervede medlemmer af 
Hizb ut-Tahrir bryder med 
deres familie, som det er sket i 
Yonas Kiros’ familie. Oft e gør 
de alt for at få familien med, 
forklarer Kirstine Sinclair, ad-
junkt på Syddansk Universi-
tet og ekspert i Hizb ut-Tahrir.

- Det er muligvis fordi han 
er konverteret, og de er krist-
ne i hans familie, forklarer 
hun.

Hold fast!
Selvom det kan være svært, 
så opfordrer hun Yonas Kiros’ 
familie til at holde kontakten 
med den unge mand.

- Der sker oft e det for selv 
de mest loyale medlemmer, 
at de forlader Hizb ut-Tahrir 
eft er en årrække. Typisk op 
til ti år. Der sker det, at de får 
færdiggjort deres uddannel-
se, får familie selv og møder 
andre mennesker, som de 
respekterer, og som de kan se 
gør tingene anderledes, siger 
Kirstine Sinclair.

Far: Jeg 
har ikke 
set mit 
barne-
barn 
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