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Striden er ikke blot moralsk, men også
juridisk og økonomisk.

Juridisk anfægter det palæstinensiske
forbund, at israelske klubber har noget at
gøre på Vestbredden – på baner og i klub-
ber anlagt på palæstinensisk jord. Klub-
berne er ligesom bosættelserne indheg-
net, og palæstinensere fra Vestbredden
har ingen adgang. Ifølge Fifa’s regler er
det »forbudt for et medlemsforbund at
afvikle kampe på et andet forbunds områ-
de uden tilladelse fra fodboldforbundet i
dette område«.

Fifa har klemme på Israel
Økonomisk har Fifa en klemme på Israel.
Det israelske fodboldforbund modtager
løbende projektstøtte og bidrag fra Fifa
efter israelske klubbers deltagelse i inter-
nationale turneringer. Men israelsk fod-
bold på den besatte Vestbred bryder med
FN’s principper for handel og menneske-
rettigheder.

E n bold er vel en bold, et mål er vel et
mål, og fodbold vel ikke andet end
fodbold?

Forkert!
Fodbold er også rasende storpolitik. Og

spørgsmålet er, om Fifa – Det Internatio-
nale Fodboldforbund – skal blande sig i, at

Israel har klubber i store bosættelser på
den besatte palæstinensiske Vestbred.

Nej, siger Israel – det skal Fifa ikke blan-
de sig i.

Jo, siger det palæstinensiske fodbold-
forbund – det er Fifa nødt til at blande sig
i.

Det handler stadig om 2 gange 11 spille-
re i 90 minutter. Når det bliver omstridt
ligesom alt andet i det såkaldt Hellige
Land, skyldes det, at seks semiprofessio-
nelle klubber i den israelske liga hører
hjemme i bosættelser, som det internati-
onale samfund – FN, EU, USA, Rusland,
Den Arabiske Liga – stempler ulovlige.

De seks bosætterklubber bør få Fifa’s rø-
de kort, mener Human Rights Watch, der
allerede i efteråret udsendte en rapport
om problemet.

»Ved at spille kampe på stjålet land til-
smudser Fifa fodboldspillets skønhed«, si-
ger en kontorchef i Human Rights Watch,
Sari Bashi, i rapporten.

Den går ikke, mener Human Rights
Watch. Fifa kan hverken direkte eller indi-
rekte sponsere fodbold og klubber i isra-
elske bosættelser.

I det palæstinensiske fodboldforbund
er der vrede, og man vil opfordre Fifa’s ko-
mité for Israel-Palæstina-konflikten, som
forbundet mødes med onsdag, til at skæ-
re igennem. Enten skal de seks klubber i
bosættelser udelukkes før Fifa’s kongres i
maj. Eller også skal Israel udsættes for
sanktioner fra Fifa. Chefen for det palæsti-
nensiske fodboldforbund er – tilfældigt
eller slet ikke tilfældigt – Jibril Rajoub, der
har været efterretningschef i mange år.

Israel synes modsat, at Fifa skal blande
sig udenom. Det israelske fodboldfor-
bund mener, at Vestbredden er »om-
stridt«, ikke »besat«, og at israelere bør
kunne spille i de seks klubber på Vest-
bredden, mens områdets fremtid er til
politisk forhandling.

»Der er klare fortilfælde, hvor Fifa forby-

der en besættelsesmagt at lade klubber i
besatte områder deltage i dets nationale
liga. Det seneste eksempel var Krim, hvor

det blot tog et par
måneder for Uefa,
Det Europæiske
Forbund, at kræve,
at Rusland ophø-
rer at have hold fra
den besatte Krim-
halvø i sin natio-
nale liga«, siger Sa-
ri Bashi, Human
Rights Watch, til Al-
Jazeera.

Human Rights
Watch pointerer i
sin rapport, at pa-
læstinensere fra

Vestbredden ikke kan være medlemmer
af de seks israelske klubber, spille på de-
res hold eller overvære deres kampe.
Klubberne modtager ifølge rapporten

økonomiske bidrag fra bosættelsernes
byråd, som kun finansierer sport og re-
kreative formål for de israelske bosætte-
re, ikke for palæstinensere, uanset at bo-
sættelserne er anlagt på palæstinensisk
område.

Men Efraim Barak, juridisk rådgiver for
det israelske fodboldforbund, anfører i et
responsum til Human Rights Watch, at
»det israelske forbunds formål alene er at
gavne fodbold. Politiske spørgsmål er
ikke en del af vores ’bane’«.

Lederen af den store bosættelse Ariels
fodboldklub, Shay Bernthal, siger til Hu-
man Rights Watch, at hans klub er anlagt
på forladt, ikke privat, palæstinensisk
jord, og at det vil gå ud over børn og unge,
hvis klubben i bosættelsen skal boykot-
tes. Han siger, at klubben i bosættelsen
gør en indsats imod racisme og vold og i
øvrigt har to muslimske spillere på sit
voksenhold.
anders.jerichow@pol.dk

Israel
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Fifa bliver presset af krav
om lukning af seks 
israelske fodboldklubber 
i Palæstina. Onsdag mødes
det palæstinensiske 
fodboldforbund med Fifa. Ved at spille

kampe på 
stjålet land 
tilsmudser Fifa
fodboldspillets
skønhed 
Sari Bashi, 
Human Rights
Watch

Israel risikerer rødt kort for fodbold i bosættelser

I rakiske og kurdiske styrker indtager
dag for dag nye positioner i Mosul i
det nordlige Irak, hvor Islamisk Stat

kæmper med ryggen mod muren. Der er
ingen tvivl om slagets udfald, men der-
imod er byens og hele regionens fremtid
stadig uvis. 

Det kan gå godt – og det kan gå meget
galt med alvorlige konsekvenser for milli-
onbyen og den omstridte regions indbyg-
gere, mener den franske filosof, forfatter
og filmmand Bernard-Henri Lévy.

Han kender området ind og ud, og han

er aktuel med to dokumentarfilm, ’Pesh-
merga’ og den helt nye ’The Battle of Mo-
sul’, som han selv præsenterer ved et ar-
rangement på dokumentarfilmfestivalen
CPH:DOX torsdag.

Bernard-Henri Lévy taler med en vis
vægt, for takket være hans mangeårige
kendskab til situationen i det nordlige
Irak og hans rejser i området har han ad-
gang til de kurdiske ledere, som optræder
i filmen, og han lægger ikke skjul på sin
beundring for kurderne.

»Man slipper ikke så let personligheder
som de frivillige soldater, disse borgere,
som bærer våben, disse forsvarere af
demokratiet, som kurderne er«.

Han lægger ikke skjul på, at situationen
i området er kompliceret, og at kampen
om kontrollen over det bliver hård. Der-
for handler det ifølge ham om, at alle ak-
tører i området samt de vestlige lande,
som er engageret i kampene mod Isla-
misk Stat, skal tage initiativer allerede nu. 

»Jeg frygter, at koalitionen ligesom i Li-
byen mener, at deres opgave er slut, når Is-
lamisk Stat er væk. Men sandheden er, at
det hele begynder der. Det handler ikke
kun om at genopbygge Mosul, men om at
gøre Mosul til det centrum for civilisa-
tion, som byen har været siden de ældste
tider«.

Det er en henvisning til den kosmopoli-
tiske kultur med kurdere, kristne, sunni-
er, shiamuslimer, turkmenere og jøder,

som prægede livet i Ninive, som byen hed
tidligere.

’Golden Division’ med hagekors
Bernard-Henri Lévy har siden midten af
1970’erne været en af de mest engagerede
franske intellektuelle. Hans far var frivil-
lig i borgerkrigen i Spanien på republik-
kens side mod fascismen, og han selv en-

gagerede sig i flere
bøger mod totali-
tarisme af enhver
art. 

Han og filmhol-
det fulgte både de
kurdiske enheder
og den irakiske eli-
tedivision med til-
navnet ’Golden Di-
vision’. I filmen vi-
ser han blandt an-
det irakiske solda-
ter med hagekors
på uniformerne,

hvilket har givet anledning til polemik.
»Jeg fortæller om det, jeg så, det vil sige

soldater, som betaler en høj pris for Mo-
suls befrielse, men som ikke har den sam-
me etik som de kurdiske enheder«, siger
Bernard-Henri Lévy.

Han dømmer ikke de irakiske soldater,
men ser fænomenet som udtryk for den
tilstand, det irakiske samfund befinder
sig i efter flere årtier under Saddam-sty-

ret. Ifølge Bernard-Henri Lévy er Irak end-
nu ikke kommet sig over den fascistiske
tankegang, man finder både i Mellemøs-
ten og i Europa.

Bernard-Henri Lévy anser det som helt
afgørende for en fredelig udvikling i om-
rådet, at kurderne får deres plads.

»Jeg kender denne region godt, jeg har
måske fulgt de omvæltninger, regionen
har været udsat for, tættere end mange
andre. Jeg drømmer om et Mellemøsten
med to stabile poler: Israel og Kurdistan«.

Vejen går over den folkeafstemning om
selvbestemmelse, som kurderne ønsker
at afholde i år, og i modsætning til mange
skeptikere mener han, at det internatio-
nale samfund ikke kan ignorere det mas-
sive ja til selvbestemmelse, som sandsyn-
ligvis bliver udfaldet af afstemningen.

Han mener, at Vesten i kampen for
befrielsen af Mosul optræder ansvarligt.

»De gør jobbet«, siger Bernard-Henri
Lévy og nævner, at han har set amerikan-
ske og franske elitesoldater kæmpe sam-
men med irakere og kurdere. Men det
næste skridt skal være diplomatisk.

»Det kan være i form af en stor konfe-
rence om den regionale sikkerhed, som
passende kunne finde sted i Erbil«, siger
han med henvisning til kurdernes
’hovedstad’. 

Det er lidt på afstand af de store persi-
ske, tyrkiske, arabiske og russiske imperi-
er, selv om repræsentanter for disse lande
og regioner skal deltage ligesom kurder-
ne og de vestlige lande. Repræsentanter-
ne for de irakiske kurdere, som han har et
godt forhold til, anbefaler den frem-
gangsmåde, og det handler ifølge Ber-
nard-Henri Lévy om at gå på to ben.

Vesten skal ikke – som tidligere – forsø-
ge at dele området i indflydelseszoner. 

»Man skal ikke falde i den anden grøft
og tage det for givet, at de regionale mag-
ter selv kan beslutte regionens fremtid.
Vesten bør deltage. Det er den balance,
man skal finde, og en stor konference i Er-
bil kan blive lejligheden til at finde denne
balance«.

Bernard-Henri Lévy præsenterer ’Pesh-
merga’ og ’The Battle of Mosul’ torsdag 23.
marts kl. 18 i Bremen Teater

irak

MICHAEL SEIDELIN, 
EUROPAKORRESPONDENT, PARIS

Hvis vi skal undgå en 
gentagelse af det libyske
kaos, må kurdere, irakere
og Vesten allerede nu 
lægge planer for Iraks
fremtid, mener den
CPH:DOX-aktuelle filosof
Bernard-Henri Lévy efter
optagelser i Mosul.

Fransk filosof foreslår Mosul som center for civilisation og fred

EROBRET. Irakiske soldater har de 
seneste dage nærmet sig Nuri-moskeen 
i Mosul, hvor IS i 2014 erklærede sig som
kalifat. Arkivfoto: Khalid Mohammed/AP

Jeg drømmer
om et 
Mellemøsten
med to stabile 
poler: Israel og
Kurdistan
Bernard-Henri
Lévy

Kender du en lærer, der 
fortjener at vinde Politikens 
Undervisningspris 2017?
Hvert år kårer Politiken Danmarks bedste lærere i 
grundskolen og på ungdoms- og erhvervsuddannelserne. 
Alle kan indstille en lærer eller et lærerteam, 
og vinderen præmieres med 75.000 kr.
Undervisningsprisen er støttet af Lundbeckfonden.

 
Indstil din kandidat senest 5. april 
på politiken.dk/undervisningspris
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Oplev Emirates A380 fra København til 
en række fantatiske destinationer. Lige 
nu til helt særlige priser. Book frem til 
d. 27. marts 2017 på emirates.dk

* Priserne er returpriser fra København og gælder for et begrænset antal pladser. Book inden 27. marts 2017, og rejs i perioden 20. marts – 30.november 2017. Vilkår og regler er gældende, se mere på emirates.dk. 
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