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VEJRET. Skyet. I nordvest
lidt regn, i øst nogen sol.
10-13 grader. Svag til frisk
vind fra sydvest og vest.
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Kittelkamp på plejehjem:
ansatte tvinges i uniform

Sidste kokkehuer fra Price efter
Dansk universitetsforsker 19 år og 455 anmeldelser
hylder Osama bin Laden

For at skabe et hjemligt og trygt miljø for de ældre
arbejder stadig ﬂere plejehjemsansatte iklædt deres eget tøj. Men det må de ikke længere. En ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen får kommunerne til
at beordre plejepersonalet i ensartede kitler. Plejehjemsledere raser: »Uniformer skaber en magtposition og en distance til beboeren«, siger eksempelvis Susanne Helms, leder af pleje1 Side 4 hjemmet Rødegård i Silkeborg.

En anonym blogger på Kristeligt Dagblads hjemmeside beskriver Osama bin Laden som »en moderne Jesus« og argumenterer for, at afghanerne
har ret til at bekæmpe udenlandske soldater i Afghanistan. Skribenten bag bloggen er en ph.d.-studerende fra Aarhus Universitet, som forsker og underviser i islam. Universitet må sikre, at mandens
private holdninger ikke påvirker
1 Side 3 hans forskning, siger politikere.
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Libyens
sejr
Nu gælder det kampen
for freden

I

Libyen befriet: Efter 42 års magt
blev Gaddaﬁ fundet i et drænrør
Libyske oprørere tilfangetog i går landets diktator.
Politiken var på findestedet. Nato mødes i dag for
at træffe beslutning om at afslutte luftkrigen.

H

er er hundens pistol«, råbte en
oprørssoldat og viftede med en
guldfarvet pistol.
En stor gruppe oprørere samlede sig
hurtigt omkring ham for at se nærmere
på våbnet. De var alle valfartet hertil for
ved selvsyn, at se det sted, hvor Moamar
Gaddaﬁ blev fundet lidt tidligere på dagen.
Den gyldne pistol var for dem endnu et
bevis på, at det vitterligt var her ved to cementrør i udkanten af oberstens fødeby,
at det otte måneder lange oprør imod
diktatoren ﬁk dets ende.
Nede i vejkanten lå ligene af tre mænd
foran de to drænrør, der fører under omfartsvejen. Mændene skulle angiveligt
sammen med Gaddaﬁ have gemt sig i rø-

rene efter at have sneget sig ud af Sirte,
hvor de i ugevis har været omringet fra alle sider af oprørerne. Længere væk fra vejen lå yderligere mindst fem lig.
Om morgenen stoppede franske kampﬂy fra Nato en konvoj af biler, som angiveligt skulle bringe Gaddaﬁ ud af fødebyen,
oplyste Frankrigs forsvarsminister i aftes.
Tilbage ved drænrøret stod en storsmilende oprørssoldat og kiggede ind i den
cirka 30 meter lange tunnel:
»Dette er Gaddaﬁs hule«, sagde han.
Libyens leder gennem 42 år døde ikke
på stedet. Dramatiske mobiloptagelse
bragt af britiske BBC i går viste Gaddaﬁ,
der tilsyneladende i live, men blødende,
blev ført ned fra ladet en lastbil. Billederne rejste i går diskussion om, hvor vidt

han blev lynchet efter tilfangetagelsen.
Hårdt såret blev han kørt i en ambulance mod Misrata. På vejen dertil mødte Politiken ambulancen og den kortege, som
var blevet skabt bag den, omtrent 100 kilometer vest for Sirte.
Bilerne var stoppet midt på den brede
motorvej. Lægerne havde netop erklæret
Moamar Gaddaﬁ død og oprørssoldater
jublede og faldt i armene på hinanden.
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Nogle af oprørerne stimlede sammen
om ambulancen for at få et glimt af liget.
De forsøgte at brække bagsmækken op,
hvilket ﬁk ambulancen til at sætte i gang
igen.
Inde i Sirte by var nyheden om Gaddaﬁs
død nået frem til de tusinder af soldater,
som i lidt over en måned har belejret byen for at afslutte deres kamp mod regimet.
»Jeg er enormt letter. Hver dag i ugevis
har vi håbet på, at det skulle slutte«, sagde
Milad Bashiri fra Tripoli:
»Det er bedst, at han ikke overlevede
det. Nu føles det som en slutning. En retssag ville have trukket det hele i langdrag.
Og måske var endt med at blive en helt, ligesom Saddam Hussein«.
Nato, der med dansk deltagelse har ført
luftkrig siden marts for at beskytte civile,
er nu klar til at trække sig tilbage. Ifølge
Politikens oplysninger lå der allerede i aftes en klar anbefaling fra Nato’s militære
øverstkommanderende, admiral James
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Læs meget mere om betydningen
af Sirtes og Gaddaﬁs fald
1. sektion side 2 og 7-9
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Stavrides, om at missionen kan indstilles.
Og i eftermiddag mødes de 28 Nato-landes ambassadører ekstraordinært i Natorådet for at træffe beslutning om et forløb
for afslutning af operationen. Det kan
dog tage op til »nogle uger«, før de danske
og andre kampﬂy kan vende hjem. I en erklæring sent i aftes sagde Nato-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen, at oprørernes erobring af byerne Sirte og Bani
Walid har bragt afslutningen »meget
nærmere«.
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venstre fandt oprørsstyrkerne Moamar
Gaddaﬁ torsdag morgen.
Foto: Flemming Weiss Andersen
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FOR DEN internationale koalition,
som også Danmark har været aktiv
del af, er sejren mindre entydig. På
den ene side er der ikke tvivl om, at
Natos luftstøtte og bombardementer har været en afgørende faktor
for oprørets sejr. På den anden er
der næppe heller tvivl om, at koalitionen er gået til kanten og ud over
FN’s beskyttende mandat for at give
oprørerne det afgørende rygstød.
Derved har vi været med til yderligere at vanskeliggøre bestræbelser på
at engagere FN klart til støtte for oprøret i Syrien og andre steder, hvor
det indtil videre er lykkedes magthaverne at slå ubevæbnede oprør
ned med magt. Vi har bidraget afgørende til en militær sejr, men har
samtidig lagt grunden til nye politiske nederlag over for verdens nye
selvbevidste stormagter, der ikke vil
acceptere, at Vesten efter forgodtbeﬁndende understøtter eller styrter
andre landes regimer. bl

Gælder t.o.m. 6 nov. 2011 el. så længe lager haves
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KØB RUM I DAG

SKJULESTEDET. Her i drænrøret til

dag kan verden glæde sig over,
at borgerkrigen i Libyen er forbi
og verden er blevet endnu en
brutal diktator kvit. De nærmere
omstændigheder omkring oberstens død i sin hjemby Sitre ﬂimrer,
og mange ville have foretrukket, at
se Gaddaﬁ blive stillet til ansvar for
sine forbrydelser i en retssal. Men
der er ingen grund til at begræde
hans død. Bag den vidtløftige revolutionsretorik og bizarre optræden
gemte sig en brutal despot, der sammen med sin familie holdt det tyndt
befolkede ørkenland i et jerngreb,
der tjente til klanens systematiske
udplyndring af land og rige.
Til gengæld er der al mulig grund
til at ønske Libyens midlertidige
Overgangsråd til lykke med krigens
afslutning. Trods alle dystre forudsigelser er det indtil videre lykkedes
Overgangsrådet at holde sammen
på tropperne og stille sig i spidsen
for en moderation, der klæder oprøret og giver håb om, at Libyen nu
kan fortsætte udviklingen af et styre, der står til ansvar over for befolkningen. Libyen er ikke et fattigt
land. Hvis Rådet kan holde sammen
på stammer og klaner, vil der hurtigt kunne skabes fremdrift og måske grundlag for en demokratisk
udvikling, sådan som Overgangsrådets ledere udtrykkeligt har lovet
både det libyske folk og den omverden, der har støttet oprøret.
Udfordringerne og spændingerne er store. Men hidtil har Rådet
overrasket positivt, og med EU i
spidsen har det internationale samfund nu mere end nogen sinde
grund til at støtte det i dets videre
bestræbelser.

