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Lovløst: Politiet glimrer med sitt fravær i Egypts gater. Følelsen av et 
sikkerhetsvakuum er blitt enda sterkere de siste dagene. 

POLITIKK 

MATHILDE BECKER AARSETH 
OSLO 

Politiet har mange av 
de samme interessene 
som militæret. Ingen 

av dem har interesse av å under

legges sivil kontroll, fastslår 
Albrecht Hofheinz, førsteama
nuensis i midtøstenstudier ved 
Universitetet i Oslo. 

Mens hæren har stilt president 
Muhammad Mursi opp mot 
veggen og inntatt rollen som 
demokratiets vokter, er Egypts 
gater så å si tømt for politi. 

Politiets manglende evne til å 
holde orden har blitt lydelig under 
de siste dagenes masseprotester 
- men det er ikke bare evnen det 
står på. Mange politimenn har 
deltatt aktivt i demonstrasjonene 
som krever Mursis avgang. 

Det siste året har det blitt mer 
usikkerhet og vold i landet som 

var kjent for en sterk politistyrke 
- på godt og vondt. 

Sikkerhetsvakuum 
Følelsen av et sikkerhetsvakuum 
er blitt enda sterkere under 
demonstrasjonene de siste 
dagene. Brorskapet har omtalt 
politiet som «bøllenes hjelpere» 

på sin offisielle hjemmeside. 
I det noen kaller «revolusjon 

2.0», har demonstrantene lært 
siden sist, og det har dukket opp 
grupper av frivillige som jobber 
for lov og orden. 

Operation Anti-Sexuål Harras-
sment (OpAntiSH) og Tahrir 
Bodyguard er noen av gruppene 
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HJELPENDE HENDER. - President Mursi liker ikke kvinner, og derfor liker han heller ikke sykepleiere, siden 
de fleste av oss er kvinner, sier Sayda el Saied. I et av teltene på Tahrir-plassen har hun utstyrt seg med det 
hun trenger for å tilby førstehjelp. 

Seksuell terror 
på f rihetsplassen 

• GULE VESTER. Sivile 
stiller opp i gule vester og 
sørgerfor sikkerheten i 
Egypts gater, her fra Tahrir-
plassen på onsdag. 
Alle foto: Alf redo Durante 

POLITIKK 

100 kvinnelige demon
stranter skal være 
angrepet på Tahrir-plassen 
den siste uken. I politiets 
fravær er det frivillige som 
sørgerfor sikkerheten. 

LISBET JÆRE 
KAIRO 

- Søndag kveld og natt til 
mandag så jeg åtte tilfeller av 
forsøk på seksuelle overgrep på 
Tahrir-plassen, sier Emil Ghattas. 

Ghattas er i ferd med å begi 
seg til Tahrir-plassen sammen 
med andre frivillige i «Force 
against harrasment group», 
som rapporterer om 47 over
grep på Tahrir bare under 
søndagens massedemonstra
sjon. Ingeniøren har tatt av seg 
dressen fra dagjobben, og går 
med en t-skjorte som markerer 

at han nå i praksis jobber som 
bodyguard for kvinnelige 
demonstranter. 

Representanter fra Bror
skapet har offentlig gått ut og 
gitt kvinnene skylden for over
grepene. «Av og til har en 
kvinne 100 prosent av skylden 
for at hun blir voldtatt fordi hun 
selv utsetter seg for det», sa 
jurist Adel Abdel Maqsoud Afifi 
ifølge New York Times. 

Nå er det dannet flere 
grupper av frivillige som jobber 
for sikkerheten til kvinner på 
Tahrir-plassen. «Tahrir Body
guard» og «Force against 
harrasment group» deler ut 
løpesedler med krisenummer, 
arrangerer førstehjelpskurs og 
går aktivt inn for å forhindre 
overgrep på plassen. 

Tahrir-plassen er ikke bare 
kjent for mennesker som ønsker 
regimeskifte og brød, frihet og 
brorskap. Den tiltrekker seg 
også kriminelle. Etter at Mursi 
kom til makten er sikkerhets

situasjonen blitt prekær. 
Emil Ghattas forteller at over

griperne er godt organiserte 
grupper av menn. 

- Det kan være 50 av dem, de 
omringer kvinnene og danner 
en sirkel for å skjerme de tre, 
fire mennene som forgriper seg 
på kvinnen. Vi forsøker å bryte 
opp sirkelen og trekke offeret ut 
til et sikkert sted. Vi har flere 
biler like ved Tahrir, slik at vi 
kan kjøre offeret til sykehus. 
Søndag fikk vi reddet en kvinne 
inn på en kafé, men overgri
perne kom etter, sier Ghattas. 

Journalist Vicenzo Mattei har 
bodd i Kairo siden revolu
sjonen. Natt til onsdag jobbet 
han for første gang som frivillig 
«bodyguard» på Tahrir. 

- Vi vet ikke hvem disse 
mennene er, eller hvem som står 
bak dem. Kvinners stilling står 
svakt i Egypt, de fleste vil ikke 
snakke om overgrepene fordi det 
er tabu. Sikkerheten er blitt verre 
og verre i det siste, sier Mattei. 
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som rykker ut for å forsvare 
kvinner som blir overfalt og 
voldtatt. OpAntiSH har bygget 
egne overvåkningstårn på 
Tahrir-plassen. 

The Protestors' Defence 
League jobber for demonstran
tenes sikkerhet, mens Tahrir 
Doctors driver feltsykehus. 

Det finnes også en egen 
«hotline» for torturofre, og for 
kidnappede journalister. 

Politiet demonstrerer 
- Da demonstranter satte fyr på 

hovedkvarteret til Det muslimske 
brorskap, ga politiet grønt lys og 
grep ikke inn. De har offentlig 
gått ut og sagt at de ikke vil 
beskytte eiendom som tilhører 
Brorskapet, bare offentlige bygg 
som presidentpalasset. Når poli
tiet går ut av sin nøytrale rolle og 
sier at de ikke vil beskytte folk 
mot vold, er det oppsiktsvek
kende, sier Hofheinz. 

Militæret, som stort sett 
består av vernepliktige egyptere, 
har historisk blitt oppfattet som 
«folkets militære», med stor 

legitimitet blant den jevne 
egypter. Denne oppfatningen 
har holdt seg gjennom 60 år 
med militær innblanding i 
styret. 

Politiet - som er rekruttert 
etter opptak - har derimot blitt 
et symbol på korrupsjon og 
maktovergrep i landet. 

Etter presidentvalget i 2012 
havnet politiet i en intrikat situ
asjon. Etter å ha systematisk 
undertrykt det opposisjonelle 
Brorskapet siden Nasser tok 
makten i 1952, skulle de plut

selig tjene islamistene. 
- Mursi gjennomførte aldri en 

grunnleggende reform av poli
tiet, som var et av demonstran
tenes krav. Han sendte dem ut på 
gatene igjen, ureformert, under 
påskudd av sikkerheten. Et 
spørsmål er om Mursi hadde 
makt og mulighet til å gjennom
føre en slik reform, sier Hofheinz. 

«Ta kraftig grep» 
Mye tyder på at politiet blir å se 
i gatene igjen hvis militæret tar 
makten. Ifølge den statlig eide 

egyptiske avisen Al Ahram, har 
militæret allerede avtalt med 
politistyrkene at ledere for Bror
skapet skal settes i husarrest. 

Politiet har også fått beskjed om 
å «ta kraftig grep overfor krimi
nelle» og de som motsetter seg 
militærets plan, melder avisen. 

- At Mursis presidentskap er 
slutt, er det ingen tvil om. Poli
tiet vil nok være veldig fornøyd 
med det i første omgang, sier 
Hofheinz. 
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