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Arabiske regimer frygter Irans ind-
blanding via Bahrains shia-flertal. 

IRANS GRØNNE bevægelse gik søndag igen på gaden
i titusindvis, for anden gang på en uge. Bortset fra en
stor informationsstrøm via internettet var nyheder-
ne sparsomme, da myndighederne siden sidste
mandags demonstrationer har slået endnu hårdere
ned imod udenlandske medier, der fik besked på, at
deres kontorer i Teheran lukkes, hvis de fortsat brin-
ger »negative historier«, altså nyheder fra gaden. 

Angående regimets hyldest til arabiske oprør som
inspireret af Iran skriver en blogger: »Tror I selv på
det? Eller at frihed kun gælder for andre lande?«. Ikke
kun ’grønne’ viser fornyet oprørsånd. I fredags sagde
lederen af fredagsbønnen i byen Mashad, at »oprør-
sånden på præsteseminarier« nu er stærkere end ef-
ter det tvivlsomme genvalg af Mahmoud Ahmadine-
jad i juni 2009. 

Irans regime optræder desperat
indadtil, men selvbevidst udadtil. 

Ifølge analyseinstituttet Stratfor
er der voksende frygt i Samarbejds-
rådet for Golfstater (GCC) for Irans
indblanding. Og Iran synes ret dyg-
tigt til at udnytte oprør i regionen

til at få fodfæste i den arabiske verden og aflede op-
mærksomheden fra uroen hjemme. 

Frygten gælder alle Golfstater, men i Bahrain er
shiamuslimer mest aktive. De udgør flertallet, mens
sunnier sidder på den politiske magt, og det var over-
vejende shiitiske demonstranter, som stod bag gene-
robringen af Perlepladsen i hovedstaden Manama
lørdag. Saudiarabiske og kuwaitiske diplomater si-
ger til Stratfor, at GCC-stater intensivt drøfter en
iransk femtekolonnevirksomhed. Regionens regi-

mer retfærdiggør ofte deres
undertrykkelse med påstan-
den om udenlandsk indblan-
ding, men nu synes der at væ-
re en del om det. Saudiske og
kuwaitiske efterretningstjene-
ster har afsløret et antal liba-
nesiske shiaer i De Forenede
Arabiske Emirater (UAE), der
er rykket ind i Bahrain. Og i

Bahrain skal myndighederne have arresteret med-
lemmer af den shiitiske Hizbollahmilits, der samar-
bejder tæt med Iran. 

EN KILDE I Hizbollah har oplyst, at terrororganisatio-
nen i januar sendte omkring 100 mand til UAE med
arbejdstilladelser til lokale virksomheder, der finan-
sieres af Iran. Derfra kan de rejse rundt til alle Golfsta-
ter, men Iran overdriver nok også den trussel, som
Iran udgør imod regionens regimer. 

Blandt forsøg på at bremse Hizbollahs trafik mel-
lem Golfstaterne har Kuwait, hvor shiaer udgør 10
procent af befolkningen, og Saudi-Arabien, hvor de
udgør 30 procent, indført indrejserestriktioner for li-
banesiske borgere. Tidligere kunne libanesere få vi-
sum ved Kuwaits grænser, men nu kræves, at de først
får visum på et kuwaitisk konsulat, hvilket er en lang-
varig procedure. 

En saudisk diplomat siger til Stratfor, at hans rege-
ring indfører lignende restriktioner over for shiaer
fra Libanon. I begge lande er restriktionerne vendt
imod iranske forsøg på at puste til oprør i Golfen.
Irans Revolutionsgarde er kendt for at pleje tætte
bånd til shiaer i arabiske lande. På baggrund af unge
shiamuslimers vilje til at risikere livet i Bahrain me-
ner Stratfor, at Iran er direkte involveret i at eskalere
protesten i landet og i at tirre sikkerhedsstyrkerne til
stadig mere brutalitet. Men der er i Bahrain som i an-
dre arabiske lande særdeles stærke grunde til util-
fredshed, som ikke behøver ydre stimulanser. 

Siden de første demonstrationer i Bahrain 14. fe-
bruar har iranske medier og diplomatiske kilder i
Golfen spredt historier om saudiarabiske specialstyr-
ker, der går hårdhændet til værks mod demonstran-
ter i Bahrain. Og Saudi-Arabien har gode grunde til at
frygte, at oprør blandt shiaer kan brede sig til konge-
dømmet. Men Irans store iver for at sprede den histo-
rie kan også være forberedelse til direkte iransk ind-
griben for Bahrains marginaliserede shiitiske befolk-
ning. 

DER ER SELVFØLGELIG et stærkt element af propagan-
da på begge sider af Golfen. Mens Iran peger på sau-
disk indblanding, peger arabiske regimer på iransk
for at mistænkeliggøre oprørene i egne lande som
Irans agenter. Det er også forsøg på at fange Washing-
tons opmærksomhed fra arabiske lande, der ankla-
ger USA for at svigte dem under truslen fra Iran.

Iran engelsksprogede Press-TV viser stribevis af
arabiske kommentarer, der hævder, at USA støtter
Bahrains monarki for ikke at miste fodfæste i Den
Persiske Golf til fordel for Iran. »Hvad de frygter er
Iran. De frygter shiaernes flertal i Bahrain«, siger Ma-
her Salloum, professor i international politik i Beirut.
At USA frygter Iran i Bahrain er åbenlyst, da USA’s 5.
flåde netop er udstationeret der som bolværk imod
Iran på den anden side af Golfen. 

Under alle omstændigheder er der ingen tvivl om,
at Iran med diverse hemmelige operationer søger at
destabilisere dets arabiske naboer. Vi har også set
shiitisk ledede demonstrationer i Kuwait og Saudi-
Arabien, selv om de to lande hidtil har været relativt
rolige, mens oprør ruller igennem andre arabiske
lande. 

Selv om modet er forbløffende stort blandt iranske
demonstranter, betyder regimets voldsarsenal, at
dets fald sikkert kan udskydes yderligere. Men arabi-
ske regimer puster også gerne til ilden i Iran. 
vibeke.sperling@pol.dk
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Irans regime
optræder de-
sperat indadtil,
men selvbe-
vidst udadtil

Så er den ged trancheret 

Folkekirkens Nødhjælp ta’r af ’Giv en ged’-kampagnens indsamlede midler 71 procent til sig selv. Tegning: Per Marquard Otzen

SIGNATUR

Barfoed sylter bekæmpelse af bander
POUL AARØE PEDERSEN, ANALYSEREDAKTØR

H un blødte voldsomt ud af mun-
den og havde et stort hul i hal-
sen«, fortalte den mand, som i

sidste uge ydede førstehjælp til en 15-årig
pige i Køge. Pigen var kort forinden blevet
ramt af skud, da hun stod i en gruppe af
unge mennesker foran en beboelsesblok.
Ifølge politiet var hun et tilfældigt offer
for kuglerne. Hun havde blot stået det for-
kerte sted på det forkerte tidspunkt, som
man siger. 

Pigen overlevede. Det samme gjorde de
to mænd, der samme aften blev skudt i
Ballerup. For ja, det går løs igen i Køben-
havn og omegn, nu på anden måned efter
en lang våbenstilstand i ’Den Store Dan-
ske Bandekrig’. 

Politiet er ganske vist forsigtig med at
kæde både nedskydningen af den 15-årige

pige og de to unge mænd sammen med
’bandekrigen’. Men leg og morskab er det
i hvert fald ikke, hverken for dem, kugler-
ne rammer – eller for os andre, der bæven-
de ser til.

DESTO MERE nedslående er det, at ban-
derne rekrutterer som aldrig før. Morgen-
avisen Jyllands-Posten kunne forleden
fortælle, at antallet af bandemedlemmer
boomer.

Mens Rigspolitiet i 2008 overvågede
944 personer med tilknytning til disse
grupper, var antallet i 2009 steget til
1.305. Nu, efter Rigspolitiets seneste statu-
sopgørelse i januar, er nettolisten vokset
til hele 1.665 hardcore bandemedlemmer.
Det går altså i den forkerte retning, tem-
melig hurtigt endda.

Det er især HA’erne og Bandidos, der
ifølge politiet lukker mange nye ind i
rockervarmen, mange af dem med en
spøjs fortid som hooligans. Men Bloodz,
Blågårds Plads-gruppen og andre bølle-
bander ligger ikke på den lade side. 

De er da også nødt til at holde rekrutte-
ringsdampen oppe, hvis forretningerne
skal køre videre. Politiet er gået effektivt
til værks i løbet af det seneste år. Lige nu

sidder ca. 300 bandemedlemmer og rock-
ere bag lås og slå i de danske fængsler, så
der er selvfølgelig brug for nogle afløsere. 

Om de mange nye bøller skal bevise et
eller andet, er ikke til at vide. Men siden
nytår er kuglerne igen begyndt at flyve
omkring i gaderne. Ifølge politiet som føl-
ge af interne bandeopgør og opgør mel-
lem indvandrerbander og rockere.

Meget tyder dermed på, at vi endnu en-
gang er på vej ind i ukontrollabel krig
mellem rivaliserende grupper. En gade-
krig, som desværre ikke kun går ud over
de implicerede, men også risikerer at
ramme alle mulige andre – som det i sid-
ste uge skete for den 15-årige pige i Køge.

REGERINGEN har indtil videre forholdt
sig passivt til den seneste udvikling. Det
er der ikke noget nyt i. Når rekrutteringen
til banderne sker hurtigere end nogen-
sinde, skal det netop ses i lyset af VK-rege-
ringens skandaløse passivitet. 

Jovist, den har været frisk nok til at love
’hårdere straffe’ og ’mere politi’ til bande-
medlemmer. (Og S og SF har desværre
kun sunget med på den samme hårde
sang). Men det er – nu to år efter bandekri-
gens udbrud – endnu ikke lykkedes rege-

ringen og dens embedsapparat at kom-
me med et udspil til, hvordan man dæm-
mer op for tilgangen til den ødelæggende
bandekriminalitet. 

For et lille år siden annoncerede justits-
minister Lars Barfoed (K), at hans ministe-
rium var på vej med en såkaldt exit-strate-
gi – dvs. en strategi for, hvordan man kan
sætte en prop i rekrutteringen og hjælpe
bandemedlemmerne ud af deres krimi-
nelle løbebane.

Seneste forlydender er nu, at denne
plan vil være færdig i løbet af foråret. 

MAN MÅ GANSKE enkelt tage sig til hove-
det, når man hører om Lars Barfoeds prio-
riteringer i denne forbindelse: Hvordan
kan det gå til, at hans ministerium er me-
re end ét år om at udarbejde en sådan
plan? 

Vi taler vel at mærke om en plan, der
kan få afgørende indflydelse på den verse-
rende bandekrig – og dermed på en af de
mest blodige konflikter i Danmark i efter-
krigstid. 

Lars Barfoeds aktuelle tøven er ikke til
at tage fejl af: VK-regeringen er på bar
bund i bandekrigen – nu på andet år. 
poul.a.pedersen@pol.dk

Rockere og indvandrer-
bander rekrutterer som
aldrig før, og nu flyver
kuglerne igen om ørerne
på københavnerne.
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på bar bund i
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Hvis christianitterne ønsker
at blive boende, må de indrette sig 
efter de regler, som Slots- og 
Ejendomsstyrelsen opstiller 
blog.politiken.dk/kamphanerne

Hvad skal vi bruge vores ph.d.er til i fremtiden?

VI UDDANNER REKORD mange ph.d.er i
Danmark. På otte år er der sket en fordob-
ling, og der uddannes mere end 2.000
ph.d.er hvert år. Det er en fantastisk ud-
vikling, der er med til at hæve det generel-
le uddannelsesniveau og give os mulig-
hed for at udnytte landets kæmpe talent-
masse. Spørgsmålet er bare, hvilken frem-
tid vi kan tilbyde de mange ph.d.er? Lige
nu uddanner vi måske flere ph.d.er, end vi

ved, hvad vi skal stille op med. Der er sim-
pelthen ikke finansiering til, at de alle kan
komme videre med en postdoc, en fastan-
sættelse på en forskningsinstitution i
Danmark eller en forskerstilling i det pri-
vate erhvervsliv. Derfor bør vi som sam-
fund overveje, hvordan vi bedst gør brug
af disse veluddannede unge mennesker,
så vores investering i dem ikke går tabt.

DERMED IKKE sagt, at alle med en ph.d.-
grad skal fortsætte ad forskervejen. Nogle
skal i stedet ud at arbejde andre steder i
samfundet og højne videns- og kompe-
tenceniveauet i både det private erhvervs-
liv og den offentlige sektor. Og vi skal hel-
ler ikke uddanne færre. Slet ikke. Vi skal

blot være bevidste om, at vi får en hidtil
uset stor talentpulje af unge forskere – og
det skal vi være klar til at drage nytte af. Er
vi ikke klar, risikerer vi at miste mange su-
perdygtige unge forskere til andre er-
hverv, fordi udsigterne til en forskerkarri-
ere er for dystre og uklare. 

I DET FRIE FORSKNINGSRÅD har vi netop
lanceret et nyt forskerkarriereprogram
for eliten, der skal støtte niveauerne efter
ph.d. Med Sapere Aude – eller Vov at vide –
arbejder vi for at tiltrække og fastholde de
største forskertalenter – både danske og
internationale – ved at skabe en tydelig
karrierevej og give forskerne de bedste
muligheder for at forske i lige præcis det,

de brænder for. I december 2010 fik 38 ta-
lentfulde unge forskere og 31 fremragen-
de yngre lovende forskningsledere at vi-
de, at de er de første modtagere på de før-
ste to trin af programmet: DFF-Ung Elite-
forsker og DFF-Forskningsleder. Fælles for
modtagerne er, at de er de ypperste inden
for deres felt, og vi har i Det Frie Forsk-
ningsråd store forventninger til deres
forskningsresultater. 

Men med mere end 2.000 ph.d.er per år
har vi en kæmpe talentmasse på vej, der
er parat til udfordringer. Hvordan sørger
vi for, at de får de rette udfordringer? Det
Frie Forskningsråds karriereprogram Sa-
pere Aude er et skridt på vejen for forsker-
talenterne, men det kan ikke stå alene. 

FORSKERTALENTER
JENS CHRISTIAN DJURHUUS OG PEDER 
ANDERSEN
HHV. FORMAND FOR DET FRIE FORSKNINGS-
RÅDS BESTYRELSE, INSTITUTLEDER, PROFES-
SOR, DR.MED. OG NÆSTFORMAND FOR DET FRIE
FORSKNINGSRÅDS BESTYRELSE, PROFESSOR,
LIC.OECON. 

Vi bør som 
samfund over-
veje, hvordan vi
bedst gør brug
af disse velud-
dannede unge
mennesker, så
vores investe-
ring i dem
ikke går tabt


