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Ni migrantar til ofra  
livet for å nå Ceuta
Nytt migrantpress på dei to spanske enklavane på Afrika-kontinentet, Melilla og Ceuta.  
Dei blir møtte av ein ny brutalitet.
Migrasjon
Sandrine Morel

Minst ni personar frå 
område sør for Sahara 
mista livet torsdag 6. 

februar, då dei freista symje 
over grensa som skil Marokko 
frå den spanske enklaven 
Ceuta, ifølgje dei siste meldin-
gane frå spanske styresmak-
ter. Denne nye tragedien vit-
nar om eit auka migrantpress 
på enklavane Ceuta og Melilla, 
med dei einaste grensene på 
land mellom Marokko og Spa-
nia, mellom Afrika og Europa.

Svært tidleg om morgonen, 
fortel kjeldene, byrja mellom 
200 og 400 migrantar å ta seg 
fram mot grensestasjonen 
Tarajal i den sørlege delen av 
Ceuta. Etter å ha oppdaga dei, 
takk vere infraraude kamera, 
melde dei spanske styres-
maktene frå til marokkansk 
politi, som posterte seg fram-
for grenseposten. Ein del av 
gruppa sette kursen mot Tara-
jal-odden, som eigentleg er ein 
jetée, for å freiste symje dei få 
hundre metrane som skilde 
dei frå den spanske stranda.

Ei anna historiE
Kva som så hende, er det ulike 
versjonar av. Ifølgje fleire 
lokale NGOar, som Cami-
nando Fronteras, skal den 
spanske sivilgarden ha nytta 
gummikuler og tåregassgra-
natar mot migrantane. Span-
jolane har berre vedgått bruk 
av «avskrekkingsmiddel» mot 
«aggressiviteten» til migran-
tane som skal ha «kasta stein 
mot tenestemennene» og 
«vist ei svært valdeleg hald-
ning». Åtte menn og ei kvinne 
døydde, nokre av drukning, 
andre vart trampa i hel.

I løpet av nokre månader 
har freistnadene på å ta seg 
inn i Ceuta og Melilla blitt 
mangedobla. Regjeringsdele-
gasjonen i Ceuta, som krev at 
jeteen vert forlenga, hevdar at 
det er om lag tusen migrantar 
kring enklaven som er fast 
bestemde på å ta seg inn ille-
galt. I september 2013 klarde 
nesten 90 personar av ei 
gruppe på 300 å symje over 
til Tarajal-stranda ved å nytte 
oppblåsne bilslangar som liv-
belte. Dei var kraftig ned-
kjølde, og vart tekne hand om 
av Raudekrossen.

Natta til 21. januar i år 
forlét om lag 800 personar 
Gourougou-fjellet i Marokko, 
der immigrasjonskandidatane 
plar gøyme seg før dei freis-
tar forsere dei tredoble sper-
ringane ved Melilla. Dei vart 
avskorne etter at eit helikop- I 2013 fekk Spania igjen på plass knivskarpe metallblad på toppen av gjerda som omkrinsar Melilla  Foto: Emilio Morenatti / NTB scanpix

«Putin er ein klokkerein 
demokrat»
Kvar kjem tidlegare forbundskanslar Gerhard Schröders Russland-kjærleik frå?
tyskland
Sjur Haga Bringeland
sjurhabring@gmail.com

Schröders ettermæle er brokete: 
Kjem han til å bli hugsa som 
fredskanslar eller den fyrste som 
sende tyske soldatar til fronten, 
då han lét tyske Tornado-jagar-
fly bomba i Kosovo? Var han ein 
moderniserande kanslar som 
rusta Tyskland til å klara seg 
gjennom finanskrisa, eller sparka 
han beina under det tyske sosial-
demokratiet og svekte velferds-
staten? 

Gamle forbundskanslarar, dei 
tyskarane kallar «Altkanzler», har 
som regel ei høg stjerne i Tysk-
land. Det fremste dømet er Hel-
mut Schmidt, som framleis røy-
ker mentolsigarettane sine i 
talkshow og sel bøker i store opp-
lag. Med Schröder er det annleis – 
mange skuldar han for å vera ein 
mann som ville bli rikast mog-
leg på kortast mogleg tid. For få 
månadar etter avgangen som for-
bundskanslar i 2005 byrja han å 
arbeida i Nord Stream, eit pipe-
lineselskap der det statskontrol-
lerte russiske Gazprom er største 

aksjeeigar. 

Clinton kjEM for sEint
I Berlin førre fredag lanserte han 
boka Klare Worte (Klåre ord) der 
han ser sjølvsikkert attende på 
kanslartida, freistar å greia ut 
om eigne val og kjem med skarpe 
åtak på Angela Merkel og europa-
politikken i dag. Boka har hausta 
gode kritikkar for å vera velskri-
ven, og ho er krydra med anek-
dotar om møte med statsoverho-
vud: Blair hadde han sansen for, 
heilt til han byrja å tala som ein 
prest. George W. Bush var upre-
tensiøs og hyggjeleg, på ingen 
måte ei personifisering av verdas 
leiande supermakt. I motsetnad 
til Clinton, som heile tida freista 
å syna at han var president, og 
elska å koma for seint og la folk 
venta på han.  

rEhabilitEra ryktEt sitt
Då ein av dei over hundre journa-
listane som var til stades under 
lanseringa, spurde Schröder kva 
han vil med boka, svara han kort: 
«Dette er ei gåve til meg sjølv på 
70-årsdagen, ikkje noko meir.» 

Det er ikkje heilt truverdig, 

meiner Marc Debus, politikkpro-
fessor ved Universitetet i Mann-
heim:

– Schröder vil rehabilitera 
omdømet sitt. Han ynskjer bli 
sett på som ein eldre statsmann, 
eit image han slit med å få gjen-
nomslag for. Det er ikkje berre 
nærleiken til den russiske stor-
finansen i ettertid som har gjort 
han upopulær. Med reformpro-
grammet «Agenda 2010» splitta 
han i 2003 det sosialdemokra-
tiske partiet SPD. Denne reforma 
kutta ned på fleire av velferds-
goda og braut slik med den sosi-
aldemokratiske tradisjonen. 
Samstundes var det fruktene av 
«Agenda 2010» som redda Tysk-
land frå dei verste fylgjene av 
finanskrisa. Dette vil Schröder 
hausta laurbæra for, noko han 
har god grunn til, meiner Debus.

Putins sjølvironi
Schröder er nær ven med Vladi-
mir Putin og talar varmt for at 
Tyskland bør styrkja dei politiske 
og økonomiske banda til Russ-
land. Sjølv har han omtala Putin 
som ein «klokkerein demokrat», 
ord han i boka står fast ved. Putin 
har som mål «å skapa eit funge-
rande demokrati og eit stabilt 
statsvesen, ein veg som er tung å 
gå for eit samfunn som har opp-
levd mange tiår med totalitært 
styresett», hevdar han. Den tyske 
omtalen av Sotsji-OL er «urettfer-
dig og ideologisk farga» hevdar 
han. Dei nye lovane mot «homo-
fil propaganda» tek han avstand 
frå, men «dei må skjønast som 
eit uttrykk for viljen til fleirta-
let til det russiske folket». Om 

Putin som privatperson har han 
berre godt å seia: «Putin er ikkje 
slik som rykta seier, han er ein 
avslappa samtalepartnar med 
god humor og sjølvironi.»

utan statsMannstyngdE
– Kvar kjem denne sterke Russ-
land-kjærleiken frå?

– Eg trur det han kan førast 
attende til den andre regjerings-
perioden hans, då han med sitt 
nei til Irak-krigen distanserte seg 
frå USA og Storbritannia og hel-
ler søkte nærleik til Frankrike 
og Russland. Å kalla Putin ein 
«klokkerein demokrat» har skada 
omdømet hans, med rette, mei-
ner Debus.

– Det at han gjekk rett frå 
kanslarstillinga til russiske Gaz-
prom, vekkja det nokon prinsipp-
debatt kring karantenetid for 
politikarar andsynes stillingar i 
næringslivet?

– Nei, faktisk ikkje. Dei 
siste vekene har me hatt ein 
slik debatt, då det blei kjent at 
ein minister frå Merkels førre 
regjering skulle byrja i styret 
til Deutsche Bahn. Men når det 
gjeld Schröder og Gazprom, var 
problemet fyrst og fremst at for-
bundskanslaren plutseleg skulle 
arbeida for ein annan stat, mot 
interessene til Tyskland og EU. 
Mange oppfatta dette som brot 
mot den eiden han hadde avlagd 
som forbundskanslar. Dette gjer 
han mindre truverdig – når han 
uttalar seg i dag, er det ikkje med 
statsmannstyngde. Det er ein pri-
vatperson og forretningsmann 
som ytrar seg, hevdar Debus.

«Putin er ein avslappa samtalepartnar med god humor og sjølvironi» hevdar Gerhard Schröder. I boka Klare Worte greier han ut om venskapen med den russiske presidenten.
Foto: Wikimedia
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