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PARIS
Den franske filosof, forfatter
og politiske aktivist Bernard-
Henri Lévy er én af dem, som
har dedikeret sit liv til at prø-
ve at forstå – og vise os andre
– hvad verdens krige betyder
for menneskeheden.

Den 68-årige franskmand
har de seneste mange år rejst
rundt i bl.a. Afghanistan,
Bosnien, Darfur og Libyen og
dækket krige på tætteste
hold. Nu er turen kommet til

Irak, hvor den nyeste film,
”La Bataille de Mossoul”
(”Slaget om Mosul”), tager os
med helt tæt på kampene
mod Islamisk Stat.

»Man siger tit, at jihadi-
sterne er overlegne, fordi de
er klar til at dø for deres idéer.
Denne sætning er fuldstæn-
dig tåbelig i mine øjne. Jeg
har filmet mænd og kvinder
under kampene i Mosul, og
de er bestemt også klar til at
dø for deres idéer, og det er
idéer om demokrati,« siger
Bernard-Henri Lévy til Jyl-
lands-Posten.

Vi har glemt kurderne
Allerede i 2015 lavede han
sin første dokumentarfilm
om den irakisk-kurdiske hær
– de såkaldte peshmergaer –

da han besluttede sig for at
følge dem i en form for road-
movie på den 1.000 kilome-
ter lange strækning, som
dengang udgjorde frontlin-
jen til IS.

For filosoffen spiller kur-
derne en afgørende rolle i
kampen mod IS, og verdens-
samfundet glemmer ofte det-
te »store folk«, som han kal-
der dem. 

»Vesten, ja, hele verden
har en 100 år gammel gæld til
kurderne, og den er blevet
større med opofrelsen i den-
ne krig,« siger han.

»Jeg har de seneste 40 år
ledt efter et islam, som er for-
eneligt med menneskerettig-
heder, som omfavner demo-
kratiet, som accepterer blas-
femi, og som går ind for lig-

hed mellem kvinder og
mænd. Det helt store møde
med denne islam er i Kurdi-
stan,« lyder det fra fransk-
manden.

Intet filter
Med sin nyeste film er kame-
raet rettet mod Mosul og kur-
dernes samt de irakiske og
vestlige styrkers kamp for at
genvinde IS-højborgen. 

Vi er med fra midten af
oktober 2016 – den allerfør-
ste dag, hvor slaget om byen
bryder ud – til midten af ja-
nuar, hvor store dele af den
østlige del af byen er blevet
befriet. 

Der er intet filter. Vi 
står midt i krigen, aner spore-
ne af massegrave, ser snig-
skytter i aktion og mærker 

opstanden over madmangel. 
»Krig er det sted, hvor

menneskeheden løfter sløret
for en del af sin hemmelig-
hed. Det siger meget om os.
Der er situationer som den-
ne, der på én gang er som et
forstørret spejl af menneske-
hedens vilkår,« siger Ber-
nard-Henri Lévy.

I hans øjne er Mosul et af
de vigtigste symboler i Ve-
stens kamp mod terrorisme.

»Dem, der udfører attenta-
ter i København, Paris, Nice,
Bruxelles osv., har et billede
af IS som noget glorværdigt,
usårligt og uovervindeligt.
Det er meget vigtigt, at vi
ødelægger dette billede af
uovervindelighed, så vi kan
give alle de små idioter et slag
på moralen«.

»Det er meget vigtigt, at vi ødelægger
dette billede af uovervindelighed«
N Den franske filosof Bernard-
Henri Lévy gæster Danmark
med sin nye dokumentarfilm
om kampen mod IS.

MARIE LOUISE ALBERS
Jyllands-Postens korrespondent

marie.l.albers@jp.dk

Bernard-Henri Lévy, anerkendt franske filosof, forfatter og aktivist, deltager næste uge ved den internationale filmfestival Copenhagen DOX i
København. To af Lévys film om kampen mod Islamisk Stat i Irak bliver vist ved et arrangement den 23. marts. Foto: Marc Roussel

COPENHAGEN DOX

Bernard-Henri Lévy

Den franske �losof, forfatter og
dokumentarist har inden for de
seneste år lavet to �lm om
kampen mod Islamisk Stat i Irak.

Den første, ”Peshmerga”
(2016), handler om de irakisk-
kurdiske styrkers kamp mod IS
og blev ligeledes vist ved
Cannes-festivalen sidste
sommer. 

Den nyeste �lm, ”Slaget om
Mosul” (2017), følger bekæm-
pelsen af IS i den store irakiske
by.

Begge �lm vises i forbindelse
med Copenhagen DOX den 23.
marts, hvor også Bernard-Henri
Lévy selv kommer på besøg.

Som ædel vin. To smukke,
intelligente skuespillere for-
tolker en livslang og aldrig

fuldbyrdet kærlighedsaffæ-
re, så man bliver ganske
salig indeni. Fordi det er så
vederkvægende teaterkunst,
så gennemlyst og minutiøst
gestaltet, at ikke en eneste
mikroskopisk pointe går
tabt i denne amerikanske,
sørgmuntre brevveksling
mellem to mennesker, der
aldrig fik hinanden.

Historien begynder, da de
er børn og lige har lært at
læse og skrive. Julehilsener
og tegninger sendes og
modtages, små oplevelser
vendes og drejes, om foræl-
dre og kammerater, mellem
Andy og Melissa, to meget
forskellige børn fra det bed-

re borgerskab. Han er den
forsigtige og lidt pedantiske,
hun den selvstændige og fri-
modige. Han gør, hvad han
bør, hun hvad hun har lyst
til. Med de omkostninger,
det nu engang kan have.
Bent Mejding har den helt
rigtige forsigtighed og det
blide lune i stemmen, Susse
Wold den drillende energi
og appetitten på livet.

Senere bliver de voksne,
og derved vokser forestillin-
gen også i styrke og menne-
skeklogskab, da det bliver
livets alvor med ægteskaber,
børn, skilsmisser og død. De
mødes sjældent, de to, men
de skriver. Om op- og nedtu-

re, alkoholmisbrug og poli-
tisk hemmelighedskræmme-
ri. En bittersød komedie om
livslang hengivenhed er det
– Bent Mejdings afskedsfore-
stilling efter 60 år i dansk
teater. Som har uendelig

meget at sige ham tak for.
Som skuespiller, instruktør,
oversætter og teaterchef.

Med genrejsningen af Det
Ny Teater som den største
og mest uvurderlige bedrift
af dem alle.

Forelskelse på afstand
N Rørende og livsklog brevko-
medie markerer Bent Mejdings
afsked med dansk teater.

HENRIK LYDING
henrik.lyding@jp.dk

Bent
Mejding
og Susse
Wold i
”Kære-
stebre-
ve”. Foto:
Miklos
Szabo

Bogserie: ”Læs med
Landsholdet” er titlen på
en ny bogserie, der lance-
res af DBU i samarbejde
med forlaget Carlsen. Se-
rien består af otte letlæs-
ningsbøger, som skal sti-
mulere fodboldglade
børns lyst til at læse. 

I bøgerne fortæller
Christian Eriksen, Kasper
Schmeichel, Andreas
Christensen, Pierre-Emile
Højbjerg, Jannik Vester-
gaard, Yussuf Poulsen,
Nadia Nadim og Pernille
Harder om, hvordan de
begyndte at spille fod-
bold, og om livet på
landsholdet.

»Det er fantastisk, at
jeg som fodboldspiller
måske kan spille en lille
rolle i at hjælpe andre
drenge og piger med at
lære at læse,« udtaler
Christian Eriksen. Over-
skuddet fra bogserien går
til et nyt samarbejde mel-
lem DBU og skolerne. Turn

Landsholdet vil
hjælpe
bogdropperne

Tallet i parentes angiver
placering på listen i sidste uge.
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