
På QUIZ 
OG TVERS 

BJARTE BOTNEN 

1. Hvem er det som hilser 
på hverandre i 1961? 

2. Hvor mange innbyggere 
har California? 

3. Mustafa Kemal ble 
Tyrkias leder etter første 
verdenskrig og fikk tilnavnet 
Atatyrk - hva betyr det? 

4. Hvem var Hendrik 
Verwoerd som ble myrdet i 
1966? 

5. Hva betyr par avion? 

6. Hva heter fjellsystemet 
som strekker seg fra 
Québec til Alabama? 

7. Hvem sa: «Vi lager biler 
som ingen har bruk for, 
men som alle vil ha»? 

8. Hva heter Sør-Amerikas 
nest største land? 

9. Hvor er Park Geun-hye 
president? 

io . Hvor stor del av befolk
ningen i Irak er kristne? 

Svar: 1. Forbundskansler Konrad 
Adenauer hilser på Charles de 
Gaulle, Frankrikes president 
2.37 mill. 3. Tyrkernes far 4 . 
Sørafrikansk statsminister 5. 
Med luftpost 6. Appalachene 7. 
Ferdinand Porsche 8. Argentina 
9. Sør-Korea 10. Mindre enn fem 
prosent 

«Nå vet dere 
hvorfor det er så 
vanskelig å tale 
etter Michelle. 
Hun er bedre enn 
jeg.» 

Barack Obama, president, 
begynner en tale etter at 
Michelle Obama har hatt 
ordet 

Hæren i Egypt vokter 
Andreas W. H. Lindvåg 
andreas.lindvag@vl.no 22310310 

Bak den egyptiske 
hærens ultimatum 
skjuler det seg 
sterke økonomiske 
interesser, mener 
forsker. 

Det handler om økonomi når 
hæren i Egypt nå gir politikerne 
to døgn på å rydde opp, mener 
Albrecht Hofheinz. 

Han er førsteamanuensis ved 
Universitetet i Oslo og har tidli
gere forsket på reformprosesser 
blant muslimer og internettbruk 
i den arabiske verden. 

Nær halve økonomien. - Det si
es at nesten 40 prosent av den 
egyptiske økonomien er kon
trollert av miHtæret. Dette er 
unndratt offentlig innsyn. De 
har viktige sosioøkonomiske pri
vilegier og driver manger fabrik
ker og foretak. Vernepliktige gir 
veldig billig arbeidskraft. Hæren 
kontrollerer blant annet store 
deler av bensinstrømmen, for
teller Hofheinz. 

Han mener hovedårsaken til 
at hæren valgte å gripe inn på 
demonstrantenes side i 2011, 
var at Mubarak var blitt en be
lastning. Ved å fjerne ham kun
ne de sikre privilegiene sine. 
Den samme dynamikken og de 
samme motivene synes å være i 
sving nå, mener han, men det 
er for tidlig å si hva utfallet blir. 

- Den egyptiske hæren er ikke 
demokratiets høye beskytter. 
Deres økonomiske privilegier 
ble grunnlovsfestet i 2012. 

Tvungen enighet. Han synes 
det er slående å følge debatte
ne rundt krisen som nå utspin
ner seg. 

- Det er veldig få på den li
berale siden i Egypt som kriti

serer militærets vokterrolle, og 
det synes jeg er oppsiktsvekken
de. I hvilke andre velfungeren
de demokratier ser man miH
tæret holde på slik? Det er bare 
Det muslimske brorskap som 
sier dette nå, og de sier det lavt. 
President Mursi hevder kanskje 
at han ikke forholder seg til ul
timatumet, men han må jo det. 

Hofheinz tror ikke militæret 
ønsker å regjere i Egypt på ny, 
men at en politisk løsning vil 
være mer lønnsom for dem. 

- Det foregår en maktkamp 
mellom militæret - støttet av 
den gamle eliten - brorskapet og 
de revolusjonære kreftene som 
sto bak revolusjonen 25. januar 
2011. Basert på tidligere erfarin
ger kan man anta at militæret nå 

- Det foregår en 
maktkamp mel
lom militæret 
og de revolusjo
nære kreftene 
som sto bak 
revolusjonen 
25. januar 2011, 
sier Albrecht 
Hofheinz. 

ser Mursi som en belastning. 
Da kan det lønne seg å gi sin 
støtte til demonstrantene. 

Rett før demonstrasjonene 
begynte eksploderte bensin
prisene i Egypt. Ifølge Hof
heinz er veldig mange demon

stranter opptatt av dette. 
- De merker det på kroppen. 

Skal man være riktig konspira
torisk kan man lure på om ikke 
militæret kuttet i bensinforsy-
ningen, sier han. 

Splittet. Ifølge Hofheinz frem
stiller media det gjerne som at 
store deler av befolkningen vil 
ha Mursi vekk. Realiteten er at 
landet er splittet i flere fraksjo
ner. 

- Brorskapet har mange bak 
seg, mens mange av de på gata 
vil ha militæret tilbake. Kravet 
om militær inngripen kommer 
fra de som støtter det gamle 

regimet. De sekulære drivkref
tene i 2011-revolusjonen for
tviler, sier han. 

Førsteamanuensisen tror miH
tæret vil kvie seg for å gripe inn 
med vold, ettersom det vil frem
stå som at en demokratisk valgt 
president fjernes av en gammel -
elite. 

— Faren for motvold fra 
islamistisk hold viUe være over
hengende, sHk man har sett i 
Algerie. MiHtæret ønsker ikke å 
skirne til hendene. De vil gjerne 
fremstå som en nasjonal, patri
otisk kraft som bevarer Egypts 
interesser. For det lønner seg 
for dem. 
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er sine pengeinteresser 

Mohamed Mursi. Foto: NTB scanpix 

Militære helikoptre flyr over Tahrirplassen i Kairo mens demonstranter roper slagord mot president Mohamed Mursi. De militære i 
Egypt har «fulgt opp» demonstrantenes ultimatum, og gitt presidenten to dager på å skape ro og orden. Økonomiske motiver ligger 
bak, mener forsker ved Universitetet i Oslo. 

Foto: Mohamed Abd El Ghany/Reuters/NTB scanpix 

LES MER 

• Side 2 

Egypts president har ikke forstått 
at demokrati er mer enn å få 
flertall ved valg, skriver Vårt 
Lands kommentator. 

• Side 14 

Se demonstrasjonen på Tahrir
plassen. 

UTENRIKSMINISTER 
GÅR AV 

• EGYPT: Egypts utenriksmi
nister Mohamed Kamel Amr 
har innlevert sin avskjedssøknad, 
melder det offisielle nyhetsby
rået Mena. Amr er den forelø
pig siste og mest kjente av mi
nistrene som ønsker å trekke seg 
etter de voldsomme demonstra
sjonene i landet.Utenriksminis-
terens beslutning om å trekke 
seger nok et slag mot president 
Mohamed Mursi. ®NTB 

OBAMA BER MURSI VÆRE LYDHØR 
• TANZANIA: USAs presi
dent Barack Obama har ringt 
sin egyptiske kollega Mohamed 
Mursi for å uttrykke sin bekym
ring over situasjonen i Egypt. 
Obama sier han støtter arbeidet 
for demokrati i landet. Men iføl
ge Det hvite hus understreket 
Obama i samtalen at han ikke tar 
parti for noen av de rivaliseren
de politiske gruppene i Egypt. -
Krisen kan bare løses gjennom 
en politisk prosess, framholdt 

han. Den amerikanske presiden
ten oppmuntret Mursi til å ta 
skritt som viser at han er lyd
hør overfor bekymringene som 
demonstrantene gir uttrykk for. 
Han gjentok sin bekymring over 
meldinger om voldshandlinger. 
Han pekte på rapporter om at 
kvinner skal ha vært utsatt for 
seksuelle overgrep, og ba Mursi 
gi sine tilhengere klar beskjed 
om at ingen form for vold kan 
godtas. ©NTB 

MURSIS AR 
VED MAKTEN 

30. juni 2012: Mohamed 
Mursi vinner presidentvalget 
i Egypt med 51,7 prosent av 
stemmene. Dagen etter blir 
han tatt i ed som landets 
første sivile og første isla
mistiske president. 

12. august 2012: Mursi opp
hever et dekret som ga 
militærrådet den virkelige 
makten i landet, og fjerner 
rådets leder Hussein Tantawi, 
som har styrt landet siden 
president Hosni Mubarak 
måtte gå i februar 2011. 

22. november 2012: Mursi 
utsteder et dekretet som gir 
ham utvidede fullmakter. 

30. november 2012: En 
islamistdominert grunn-
lovsforsamling vedtar en ny 
grunnlov. 

8. desember 2012: Mursi opp
hever det omstridte fullmakts-
dekretet. 

15. og 22. desember 2012:1 en 
folkeavstemning godkjenner 
64 prosent av velgerne den 
nye grunnloven. Opposi
sjonen nekter å godkjenne 
resultatet. Flere blir drept i 
sammenstøt mellom mot
standere og tilhengere av 
Mursi. 

24. januar 2013: Voldelige 
sammenstøt mellom demon
stranter og politiet i forbind
else med toårsdagen for 
utbruddet av revolusjonen. 
Nær 60 mennesker blir drept 
i løpet av en uke. 

5. april 2013: Fire kristne og 
en muslim blir drept i reli
giøse sammenstøt. 

2. juni 2013: Egypts grunn-
lovsdomstol underkjenner 
valget av senatet, den eneste 
delen av nasjonalforsam
lingen som fortsatt sitter 
sammen, og av grunnlovs-
forsamlingen. 
21. juni 2013: Titusener av 
islamister demonstrerer t i l 
støttefor Mursi. 
30. juni 2013: Tituse
ner demonstrerer mot 
presidenten på ettårsdagen 
for hans valgseier. Ifølge 
helseministeren blir TS drept. 
i . juli 2013: Opposisjonen gir 
Mursi et døgn til å trekke seg. 
De militære gir presidenten to 
døgn til å løse situasjonen. 

Kilde: AFP 
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