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STORMFULLE MÅNEDER I MARKEDENE 
• USA: Det går mot noen stormfulle måne
der i aksjemarkedene etter at den amerikan
ske sentralbankens sjef Ben Bernanke (bildet) 
varslet nedtrapping av stirnuleringstiltakene 
for den amerikanske økonomien. Men noen 
krise blir det ikke, tror analytikere. Bernanke 
varslet at sentralbanken først senere i år vil 
begynne å fase ut programmet for støttekjøp, 
og at dette bare vil skje hvis økonomien vi
ser klare tegn til oppgang. Etter Bernankes 
kunngjøring falt markedene i flere dager, før 
de stabiliserte seg. ®KTB 
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de sinte 
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For demonstran
tene på Tahrir-
plassen handler 
det ikke bare om 
Egypts økono
miske kaos, men 
også om identitet. 

Akhwana - brorskapifisering. 
Uttrykket er på alle opposisjo
nelle lepper i Egypt for tiden. 
Begrepet henviser, ifølge nett
stedet Al-Monitor, til Frihets-
og Rettferdighetspartiets på
ståtte praksis med utelukkende 
å innsette medlemmer og sym
patisører i viktige posisjoner. 
Partiet er president Mursis og 
Det muslimske brorskaps parti. 

Brorskapet først. «Mursis 
splittende grunnlov og politikk 
har etterlatt for mange med en 
følelse av at han ikke bryr seg 
om det egyptiske folk og nasjons 
enhet», skriver den egyptiske re-
gimekritikeren Wael Nawara i 
en artikkel for Al-Monitor. Han 
var med å grunnlegge Grunn-
lovspartiet sammen med Moha

med ElBaradei. 
Særlig grunnlovens sterke be

grensninger på tros- og ytrings
frihet virker splittende, mener 
Nawara. Han påpeker videre at 
Mursi har søkt å endre pensum i 
skolen, samt avsluttet militærets 
innsats mot jihadister i Sinai-re-
gionen. Dette griper direkte inn 
i folks hverdagsliv, mener han. 
Tankegangen bak er, ifølge Na
wara, at et folk som tenker som 
brorskapet vil sikre gjenvalg på 
gjenvalg. 

«Nå ser egypterne terrorister, 
visstnok tidligere terrorister, sti
ge til maktens tinder, for så å 
dukke opp på T V og true med 
blod hvis de utfordrer Mursis 
legitimitet», skriver Nawara vi
dere. 

Han mener demonstrantene 
nå kjemper for sin kultur og le
vemåte. Fienden er et brorskap 
som prioriterer den islamske na
sjon fremfor den egyptiske. 

Slagord, ikke fakta. -Akhwa-
naer et slagord som brukes mot 
brorskapet, som har begynt å 
leve sitt eget liv uavhengig av 
fakta. 

Førsteamanuensis ved Uni
versitetet i Oslo, Albrecht Hof-
heinz, mener slagord trumfer 
fekta på begge sider i den be
tente situasjonen. Det å innsette 
egne folk i sentrale posisjoner, 
for å påvirke utviklingen på len-

Egyptiske demonstranter vifter med skosålene, en fornærmende gest i muslimske samfunn. 
Opposisjonens avsky rettes mot president Mursi og Frihets- og rettferdighetspartiet. Begge har 
sterke bånd til Det muslimske brorskap. Mange demonstranter er bekymret for en brorskapifisering 
av Egypt. Foto: Mohamed Abd El Chany/Reuters/NTB scanpix 

gre sikt, er ikke nødvendigvis 
udemokratisk, mener han. 

— Det samme skjer i andre 
demokratier. Bare se på ameri
kansk høyesterett. Men om det 
skjer i stort omfang kan det være 
alvorlig, sier Hofheinz. 

- Ingen har oversikt over om
fanget. Da må man nesten telle. 

I går så jeg en debatt på egyptisk 
fjernsyn der de diskuterte forde
lingen av guvernører. De kunne 
ikke engang komme til enighet 
om hvor mange av landets 21 
var brorskapssympatisører. 

Kulturkamp. Hofheinz mener 
det foregår en kulturkamp i lan

det der begge sider deltar. 
— Det er riktig at brorskapet 

og andre islamister snakker om 
den egyptiske identiteten. Bror
skapet mener det er naturlig at 
det muslimske flertallet i befolk
ningen reflekteres i grunnloven 
og i viktige offentlige posisjoner. 
Det er identitetspolitikk, ikke 

Fall for brorskapet kan gi ringvirkninger til andre lai 
Andreas W. H. Lindvåg 
andreas.lindvag@vl.no 22310310 

Det er ikke bare Mohammed 
Mursi som står med ryggen 
mot veggen i Egypt. Presiden
tens moderorganisasjon, Det 
muslimske brorskap, er også 
under press. 

Etter de siste dagenes om
veltninger er Mursi isolert i 
presidentpalasset. Nat t til 1. 

juli brant brorskapets interna
sjonale hovedkvarter - Det all
menne kontoret for veiledning - i 
Kairo. Mandag ettermiddag ble 
huset til brorskapets nest øverste 
veileder angrepet. Verken poli
tiet eller brorskapets tilhengere 
grep inn. 

- Brorskapet er i sjokk og har 
ingen plan B. Etter måneder 
med vmdeixninering av oppo
sisjon og befolkning kunne de 

ikke forestille seg noe slik som 
dette, sier en tidligere represen
tant for brorskapet i Egypt til 
nettstedet Al-monitor. 

Regionale ringvirkninger. Et 
svekket brorskap i Egypt vil 
kunne få regionale ringvirknin
ger og påvirke organisasjonens 
virksomhet i andre land. 

- Hovedkvarteret i Egypt er 
det eneste internasjonale. Det 

har alltid vært kilden til makt 
for underavdelingene i an
dre land, sier tidligere oberst 
Kahøed Okasha til Al-Monitor. 
Han er sikkerhetsanalytiker og 
tidligere leder for det egyptiske 
sivilforsvaret i Nord-Sinai. 

- Rammes den øverste vei
lederen og hovedkvarteret, så 
vil de ulike underdivisjonene 
fortsette arbeidet uavhengig 
av hverandre. De vil ha vidt 

forskjellige, lokalt forankrede, 
agendaer, mener han. 

Slutten for Hamas. På Gaza
stripen har tumultene alt fått 
konsekvenser. Der mangler det 
nå en mengde varer, samt ben
sin. Ifølge Global Post stengte 
den egyptiske hæren smugler
tunnelene til Gaza rett i forkant 
av^opptøyene. 

Årsaken skal være bekymring 
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MINST 17 DREPT I 
DRONEANGREP 
• PAKISTAN: Et amerikansk 
droneangrep tok livet av minst 17 
mennesker i går morges, ifølge 
pakistanske sikkerhetskilder. Det 
er det blodigste droneangrepet 
hittil i år. De fleste av de drepte 
skal ha kjempet for Haqqani-nett-
verket, ifølge tre Taliban-ledere 
samt kilder i Pakistans sikkerhets-
vesen som nyhetsbyrået Reuters 
har vært i kontakt med. ®NTB 

OPPRØRSLEDER I KAUKASUS MANER TIL OL-ANGREP 
• RUSSLAND: Den tsjetsjenske opprørs-
lederen Doku Umarov ber sine tilhengere 
bruke «maksimal styrke» for å forhindre at 
president Vladimir Putin (bildet) får arran
gere vinter-OL neste år. I en video publisert på 
nett sier Umarov: - De (Russland) planlegger 
å arrangere OL på levningene av våre forfedre, 
på levningene av mange, mange døde musli
mer, begravet på vårt territorium ved Svarte
havet. Som hellige krigere er det vår plikt å 
ikke tillate det, ved å ta i bruk hvert middel 
tillatt av den allmektige Gud. ®MTB 

EGYPTISK 
PRINSESSE ER DØD 
• EGYPT: Den egyptiske prin
sessen Fawzia Fuad døde tirs
dag, 91 år gammel. Hun var den 
første kona til Irans siste sjah. 
Den glamorøse prinsessen var 
datteren til Egypts kong Fuad 
I og søsteren til kong Farouk. I 
1939 giftet prinsesse Fawzia seg 
med Muhammed Reza Pahlavi, 
som ble Irans siste sjah. Paret 
skilte seg etter ni år. ®NTB 

nødvendigvis en konspirasjon. 
Igjen, man ser det samme i an
dre land. 

Begge sider ønsker innflytelse, 
og opposisjonen er .frustrert over 
ikke å sitte i førersetet, mener 
førsteamanuensisen. 

- Motstanderne blander i 
blant brorskapet sammen med 

Ire land 
for angrep fra brorskapsvennene 
Hamas mot den egyptiske hæren 
i tilfelle opptøyer. 

Lokale tenketanker anslår at 
Gaza får nærmere 70 prosent 
av varene sine via disse tunne
lene. Slik stenges også våpenfor
syningene til Hamas av, skriver 
Al-Monitor. 

- Hamas' popularitet i Gaza 
og Egypt synker som følge av 
den skammelige innblandin-

DET MUSLIMSKE 
BRORSKAP 

Politisk, religiøs og sosial be
vegelse etablert i Egypt i 1928. 
Regnes ofte for å være den 
første moderne islamistiske 
organisasjon. Ønsker at Kora
nen og profeten Muhammads 
sunna (tradisjonen) skal være 
fundamentet i det muslimske 
samfunn. 

Organisasjonens sosiale 
arbeid i lokalsamfunn var 
og er viktig for dens store 
oppslutning. På.grunn av 
bevegelsens folkelige appell 
og politiske mål har den i 
flere omganger vært forbudt 
i Egypt. 

Er i dag en viktig maktfaktor 
blant annet i Egypt. 
Frihets- og rettferdighetspar-
tiet, som har sterke bånd ti l 
brorskapet, gjorde det svært 
godt i valget etter revolusjo
nen i 2011-2012. Nåværende 
president Muhammed Mursi 
representerer partiet. 

Kilde: Store norske leksikon 
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Følg utviklingen i Egypt i vår 
nettavis 

salafister og andre mer ytter
liggående islamistiske gruppe
ringer. 

Det gjør de bevisst for å unn
gå å innrømme at brorskapet 
har tilpasset seg demokratiske 
og nasjonale rammer. Man ser 
det samme i Tunisia, påpeker 
Hofheinz. 

gen på brorskapets og Mursis 
side. Dette har vakt sinne hos 
alle ikke-islamister i Egypt og 
skadet forholdet mellom de to 
landenes folk, sier Ahmed Bahn 
til nettstedet. Han leder avdelin
gen for politiske og sosiale be
vegelser ved det uavhengige Ni-
le Center for Strategic Studies. 

- Blir situasjonen verre kan 
det være starten på slutten for 
Hamas styre i Gaza, mener han. 

'Mursi tilbyr samlingsregjering' 
Egypts president Mohamed 
Mursi (bildet) tilbyr å danne 
en samlingsregjering som en vei 
ut av krisen, melder nyhetsby
rået AFP. 

Meldingen om president Mur
sis utspill kom samtidig som 
fristen de militære hadde gitt 
presidenten, var i ferd med å 
udøpe i går ettermiddag. 

Ifølge nyhetsbyrået Reuters 
sier Mursi at en koalisjonsregje

ring må være en del av løsningen 
på den fasdåste politiske situa
sjonen i landet. 

- Presidenten ser for seg dan

nelsen av en konsensusbasert 
koalisjonsregjering som skal ha 
overoppsynet med forberedel
sene av neste parlamentsvalg, 
heter det i uttalelsen. 

Den gjentar samtidig at Mursi 
holder opposisjonspartiene an
svarlige for å hindre et poli
tisk initiativ om opprettelse av 
en gruppe som skal forberede 
endringer i grunnloven som ble 
vedtatt i desember 2012. ®NTB 

Tilbud til Vå ds lesere 

Sommerens fjellferie 
Midt mellom Rjukan og Rauland, ved 
inngangen ti l Hardangervidda, ligger 
f lot te og fantastisk beliggende Skinnarbu 
Høyfjellshotell. Pass på og nyt den norske 
fjellheimen i sommer. 

Skinnarbu Høyfjellshotell * * * 
• 3 overnattinger i dobbeltrom 
• 3 f rokostbuff eer 
• 3 tre-retters middag med kaffe 
• Gratis entré til rekreasjonsavdeiing 
• Et barn under 4 år gratis i foreldrenes seng. 
• Et barn under 15 år gratis i egen seng 
• Inntil 2 barn under 15 år, betaler halv pris 

1.249 -SPAR INNTIL KR 1.271 
Pris pr. person 
Ankomst: Valgfri ankomstdag frem til 27. september. 

till på dtf-travel.no 
eller 800 300 98 
Annonsekode: VÅRTLAND sembc 
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