
PARIS
Hele to gange i løbet af
torsdagen blev terrora-
larmberedskabet sat i værk
i Frankrig.

Kort før middagstid eks-
ploderede en brevbombe
på Den Internationale
Valutafonds kontor i Paris,
hvor sekretæren, som åb-
nede den mistænkelige
pakke, blev forbrændt på
både arme og ben. Bygnin-
gen blev evakueret, og flere
franske medier kunne
efterfølgende berette, at
det var en fyrværkeri-
lignende genstand, som
var sprunget i luften.

Sagen er blevet overført
til den del af den franske
anklagemyndighed, som
tager sig af terrorrelaterede
efterforskninger.

»Vi står over for et atten-
tat, der er ikke andre ord
for en brevbombe,« lød
reaktionen fra præsident

Francois Hollande. Få ti-
mer efter forskrækkelsen i
Paris vendte alle øjnene
mod den sydfranske by
Grasse, hvor der lød mel-
dinger om et skoleskyderi
på et af byens gymnasier.
Myndighederne var hurti-
ge til at aktivere sin terror-
alarm og sendte politi og
specialstyrker ud til stedet.
Faren for terror blev dog
hurtigt afblæst.

En 17-årig elev, bevæb-
net med flere skydevåben,
nåede at såre skolens rek-
tor samt tre andre elever,
før han blev anholdt. Den
unge franskmand er ikke
kendt af myndighederne,
men kilder tæt på sagen
oplyser til avisen Le Mon-
de, at hans profiler på flere
sociale medier afslører, at
han har været meget inter-
esseret i skoleskyderier i
USA.

Frankrig har de seneste
år været ramt af flere blo-
dige terrorangreb, og
landet er stadig i undtagel-
sestilstand.

Skoleskyderi og
brevbombe i Frankrig
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Skal vi mødes igen …
Langt de fleste af vores kunder vender tilbage. 
Måske fordi vi ligger naturskønt midt i landet.

Du er også velkommen. Igen og igen.

Tykland: Syv en halv uge
før landdagsvalget i Sles-
vig-Holsten tegner der sig
ifølge en meningsmåling
fra NDR et flertal for, at
regeringen kan fortsætte.
Socialdemokraterne, De
Grønne og det danske
mindretals parti, SSV, har
nu i fem år siddet i rege-
ring sammen, skriver DR
Syd. Det glæder SSV’s
formand – og landdags-
medlem – Flemming
Meyer, hvis regeringen kan
fortsætte: »Det er også

sådan, jeg fornemmer
stemningen i befolknin-
gen; man er godt tilfredse
med det arbejde, regerin-
gen har ydet de sidste fem
år,« siger Flemming Meyer.
Meningsmålingen viser
dog også, at socialdemo-
kraterne (SPD) og De
Grønne kan få flertal uden
SSV. SSV har siddet i rege-
ring de seneste fem år, og
det er første gang nogen-
sinde. Valget i Slesvig-
Holsten finder sted søndag
den 7. maj.

Udsigt til ”danskerregering” i Slesvig

Vi har gentagne gange sagt, at det
er udelukket, at der har været nogen
involvering fra noget russisk agentur,
herunder FSB, i nogen form for 
ulovlig cyberaktivitet.

Dmitrij Peskov,
den russiske regerings talsmand
– USA afslørede torsdag, at det har tiltalt
to mænd fra den russiske spiontjenesten
FSB for at have stjålet oplysninger fra
500 mio. brugere med konti hos Yahoo.

PARIS

S kuffelsen over præsi-
dentvalgkampen er
ikke til at tage fejl af
hos den franske intel-

lektuelle Bernard-Henri
Lévy, som Jyllands-Posten
møder i hans hjem i Paris.
Forårssolen skinner ind ad
stuens vinduer, og hustjene-
ren har netop serveret en tår
espressokaffe i en lille hvid
porcelænskop med guld-
kant.

Hvordan vil du betegne den fran-
ske valgkamp lige nu?
»Den er en katastrofe.«

Hvorfor?
»Den er ynkelig og patetisk.
Franskmændene har fået
stjålet deres valgkamp.«

Stjålet af hvem?
»Af dem selv. De sidder på
cirkusrækkerne hver eneste
morgen i færd med at bifalde
den ene patetiske afsløring
efter den anden. I dag hand-
ler det om Francois Fillons
jakkesæt, voilà!«

BHL – som franskmænde-
ne ynder at kalde den 68-åri-
ge verdenskendte filosof,
forfatter og journalist – har
sat sig til rette i sin store grå-
grønne veloursofa, omgivet
af rummets mange antikke
lampeskærme, guldspejle på
væggene og kinesiske og
egyptiske samleobjekter.

Om knap fem uger skal
franskmændene stemme til
præsidentvalget, og Ber-

nard-Henri Lévy er bekymret
og frustreret over, at den po-
litiske debat i hjemlandet er
kørt ud på et sidespor.

»Det er den første franske
præsidentvalgkampagne –
og jeg har været med til man-
ge – hvor man slet ikke taler
politik. Det er helt utroligt.
Alle kandidaterne forsøger
ellers at komme med interes-
sante udmeldinger, men det
bliver ikke hørt eller diskute-
ret,« konkluderer han.

Dagens aviser samt radio-
og tv-programmer beretter
alle om den nyeste afsløring,
i det man fristes til at kalde
en føljeton om de konserva-
tives præsidentkandidat
Francois Fillons håndtering
af penge. Denne gang hand-
ler det om, at Fillon siden
2012 har brugt over 360.000
kr. på luksusjakkesæt. For
nylig fik han to af dem – til
en værdi af 96.000 kr. – for-
æret af en »ukendt ven«.

Præsidentkandidaten er i
forvejen i retsvæsenets søge-
lys for at have ansat både sin
kone og to børn i yderst vel-
betalte job for statens penge,
uden at de reelt har arbejdet
for ham.

»Et absurd teater«
Le Mondes lederskribent har
sammenlignet valget med
»et absurd teater« og sætter
spørgsmålstegn ved, om
vælgerne overhovedet kan
nå at lære kandidaterne og
deres politik ordentligt at
kende, så de bliver i stand til
at tage en moden beslutning
inden valget.

Hver eneste dag hører man
politiske iagttagere udtale, at

de aldrig har været med til en
valgkampagne så »kaotisk«
og »uforudsigelig«, som den,
der udspiller sig netop nu.

I Bernard-Henri Lévys øj-
ne er det dog ikke medierne,
der skal klandres for, at de-
batten er blevet forskruet og
indtil nu mest har handlet
om person- og skandalesager
og ikke politik. Franskmæn-
dene har selv en del af skyl-
den.

»Medierne er kun et gen-
skær af folkets ønsker,« lyder
det fra filosoffen.

»Jeg tror, at befolkningen i
Frankrig og i hele Europa ik-
ke længere har lyst til at tale

om politik, de har lyst til at
tale om monsieur Fillons jak-
kesæt. Det er det, som man
kalder populisme,« lyder
hans konklusion.

For ja, populismen har og-
så fat i franskmændene, siger
Lévy. Og oven på både brex-
it-afstemningen og valget af
Donald Trump i USA kan det
»selvfølgelig også ske i
Frankrig«, at populisterne
med Marine Le Pen i spidsen
kommer til magten.

»Men vi må gøre alt, for at
det ikke sker,« siger han og
slår ud med armen, lettere ir-
riteret over, at Le Pen så ofte
formår at sætte dagsordenen
i fransk politik.

»Jeg er chokeret over den
måde, hvorpå medierne og
offentligheden tager for gi-
vet, at hun nærmest som en
selvfølge kvalificerer sig til
anden runde, for det er sta-
dig ikke uundgåeligt, at hun
ikke gør det,« siger han.

For den franske debattør er
det dog ikke kun Front Na-
tional-lederen, men alle
præsidentkandidaterne, der
benytter sig af populistiske
virkemidler i kampen for at
vinde Elysée-palæet. Det er
ligeledes med til at gøre de-
mokratiet, som vi kender det
i dag, sårbart.

»Alle franske kandidater
spiller på, at de er ”imod sy-
stemet”. Det er blevet det
nye kodeord, en ny ideologi,
og det er stjålet direkte fra
populismen,« siger han.

Franskmændene stemmer
over to valgrunder, den 23.
april og 7. maj.
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Bernard-Henri Lévy er en fransk intellektuel debattør og filosof. I Frankrig kaldes han ofte blot BHL. 
Han var en af lederne af Nouvelle Philosophie-bevægelsen. Arkivfoto: Jakob Dall

Præsidentvalg: Debatten er ryddet for alt indhold, 
mener den anerkendte filosof Bernard-Henri Lévy.

»Franskmændene har fået
stjålet deres valgkamp«
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BLÅ BOG

Bernard-Henri Lévy

Født i 1948 i det dengang 
franske Algeriet som søn i en
velhavende jødisk familie.

Fremtrædende og ofte kritise-
ret fransk intellektuel, forfatter
og medieperson.

En af lederne af bevægelsen for
de såkaldt nye �loso�er i 1976.

Har udgivet en lang række bø-
ger, skriver kronikker for det
franske ugemagasin Le Point 
og optræder jævnligt i �ere
amerikanske medier med 
indlæg.

Bernard-Henri Lévy kommer til
København i forbindelse med
den internationale dokumentar-
�lmfestival CPH:DOX den 23.
marts.


