
REVOLUSJON

Av HANS HENRIK TORGERSEN

Her griper politimennene steiner og kaster
dem med full kraft mot rasende demonstran-
ter. Volden er tilbake på Tahrir-plassen i Kairo. 
Tusenvis av mennesker de-
monstrerer nå mot militær-
styret i Egypt. 

Syv døde
I går skjøt opprørspolitiet tå-
regassgranater direkte mot

demonstranter, mens demon-
strantene svarte med molo-
tovcocktails. Flere biler ble
satt i brann. Mer enn 900 men-
nesker skal ha blitt skadet i
kampene. Lokale leger fortal-
te søndag kveld at syv men-

nesker hadde mistet livet.
Dramatiske bilder viser ska-
dede demonstranter som bæ-
res vekk av sine kamerater, i
det som er de største sam-
menstøtene siden revolusjo-
nen som kastet president Mu-
barak fra makten.

Militærdomstoler
Demonstrantene protesterer
mot det de mener er makt-
misbruk utført av Hærens

høyeste råd. De krever at felt-
marskalk Hussein Tantawi,
landets øverste leder, må
trekke seg.

– Volden lørdag viste oss at
Mubarak fortsatt har makten,
sier demonstranten Ahmed
Hani, til Assosciated Press.

Søndag ettermiddag annon-
serte Hærens øverste råd at
det har bedt regjeringen bru-
ke alle tilgjengelige midler
for å gjeninnføre stabilitet i
Egypt.

Geir Skogseth, Egypt-eks-
pert og landrådgiver for Lan-
dinfo, sier situasjonen som nå
får utløp har bygget seg opp
over tid.

– Det var forventninger om
at hæren ville oppføre seg an-
nerledes enn under Mubaraks
styre. De forventningene har
ikke blitt innfridd. Human
Rights Watch har påpekt at
militærstyret har brukt mili-
tærdomstolen mot 12 000 sivi-
le siden april. Det er flere enn

KASTET STEIN: Opprørspolitiet
stormet Tahrir-plassen søndag
ettermiddag. Etter kort tid kom
flere tusen demonstranter tilbake,
og presset politiet vekk. 
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Uvisshet 
og frykt

Det har vært en mis-
nøyens høst i Egypt.
Spenningen har bygget seg
opp, og i helgen eksploderte det
med blodige gatekamper på
revolusjonens arnested.
Tahrir-plassen er stedet hvor
revolusjonen startet 25. januar og
hvor man trodde den ble vunnet
11. februar, da president Hosni
Mubarak gikk av. Snart ti må-
neder senere opplever egypterne
en atmosfære av utrygghet,
uvisshet og frykt. Og blant de
revolusjonære er det er en ut-
bredt mistanke om at landets
militære ledelse forsøker å kapre
revolusjonen. 

Derfor er heller ikke revolusjo-
nen et avsluttet kapitel.
De væpnede styrkenes
øverste råd (SCAF) har styrt
Egypt siden president Hosni
Mubarak 11. februar måtte gi
etter for det massive presset fra
demokratiforkjemperne. Hæren
ble oppfattet som nasjonens
redningsmenn da den fylte det
maktvakuum som oppsto da
Mubarak falt. De militære har
alltid vært vel ansett i Egypt, i
motsetning til det forhatte politiet
som kom i vanry på grunn av
brutalitet og korrupsjon. Det er
allmenn verneplikt for menn, og
de væpnede styrker oppfattes
som folkets hær. Men nå er
generalene i ferd med å bli like
upopulære som det regimet de
avløste.
Ikke har de klart å bringe ro
og orden i gatene. De forhatte
unntakslovene brukes mot mili-
tærjuntaens kritikere. Koptiske
kirker angripes av mobben, myn-
dighetene gjør ingen ting og
kristne meies ned av pansrede
kjøretøyer når de våger å pro-
testere. Store yrkesgrupper er i
streik for bedre lønn og arbeids-
betingelser. 
Parlamentsvalgene ble flere
ganger utsatt, generalene for-
søker med direktiver å sikre sin
fremtidige makt og det er helt i
det blå når de har tenkt å overlate
myndigheten til demokratisk
valgte representanter. Parla-
mentsvalget skal etter planen
avvikles over flere måneder og
ingen dato er satt for et president-
valg.
Alt dette bidrar til dyp frustra-
sjon over generalenes ledelse og
en utbredt mistanke om at de vil
beholde makt og innflytelse.
Menn fra de militære rekker har
styrt Egypt siden 1952.
I går gjentok SCAF at parla-
mentsvalget starter om en uke.
Men igjen er Tahrir-plassen blitt

åsted for
kampen
om Egypts
fremtid. 
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det som ble stilt for militær-
domstolene under hele Mu-
baraks 30-årige styre, sier
Skogseth til VG.

Splittet folk
Albrecht Hofheinz, som til
daglig underviser i arabisk
ved Universitetet i Oslo, er i
Kairo. Han forteller om ube-
hagelige opplevelser lørdag.

– Da ble jeg stoppet av en
gjeng pøbler, som gjorde det

klart at jeg ikke hadde noe i
nærheten av Tahrir-plassen
å gjøre. De fortalte at om
noen dager ville slike som
meg bli bortført og drept, si-
er han til VG.

I går holdt han seg innen-
dørs. Fra stedet han bor, kan
han tidvis høre skudd, og
når trefningene er som vold-
somst, kjenner han lukten av
tåregassen som blir brukt på
Tahrir-plassen.

– Det pågår en kamp om

hvordan demonstrasjonene
nå skal defineres. De som
demonstrerer, sier hele ti-
den at dette er en fortsettelse
av revolusjonen som skjed-
de i vinter. Regjeringen på
sin side hevder at den revo-
lusjonen skjedde fredelig, og
at de som demonstrerer nå,
bare er voldelige, sier Hof-
heinz.

Ifølge ham er det egyptis-
ke folket splittet i synet på
demonstrasjonene. Særlig

blant ungdommer er det stor
støtte for kravet om at mili-
tæret umiddelbart skal
overlate makten til sivile.
Men andre er redd for de
økonomiske konsekvensene
vold og politisk instabilitet
fører med seg. Atter andre
er så redde for at islamiste-
ne at de foretrekker at mili-
tæret skal ha full kontroll
over makten.

E-post: hans.henrik.torgersen@vg.no

SÅRET: En skadet demonstrant blir trukket vekk – minst
900 mennesker ble skadet i sammenstøtene. Foto: AP

VOLDEN TILBAKE: Sammenstøtene er de mest vold-
somme siden revolusjonen startet i januar. 
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TÅREGASS: Scenene minner om det som utspant seg
samme sted i januar. Foto: ASMAA WAGUIH, REUTERS


