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kunder

ansigtsløft uden kemi*
Fugt, reparer og opstram
huden med sukí skin cares 
eksklusive, aktive anti-age 
serum pure facial moisture 
nourishing - helt økologisk

Besøg Danmarks største
økologiske parfumeri i vores
butik i Grønnegade eller besøg 
vores webshop: pureshop.dk
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*100% uden syntetiske sto  er

sukí skin care  •  Jane Iredale  •  John Masters Organics  •  Logona  m. � .

Tilgivelsens bog
Gennem egne erfaringer, 
øvelser og bønner lærer
DESMOND OG MPHO 
TUTU dig at gå tilgivel-
sens firfoldige vej.

”En bog med teologisk 
dybde [...] båret af en 
sjælesørgerisk omsorg for 
det enkelte menneske.”

KARSTEN NISSEN i 
KRISTELIGT DAGBLAD

KRISTELIGT DAGBLADS foRLAG
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En rolig tur i 
en have med 
bær, blomster 
og buske kan 
vække demen-
tes minder og 
erindring om 
barndommen 
til live. 
Seniorliv 
side 7 

Joakim medin
skriver fra irak
udland@k.dk

Alqoshs Offentlige Skole står 
der over indgangen. Endnu er 
det sommer og tomt for ele-
ver, men inde fra klassevæ-
relserne lyder der stemmer. 
Her sover nogle af de sidste 
kristne, som forlod Mosul, 
Iraks næststørste by, under 
en desperat evakuering i juli.

”Vi er flygtninge og har mi-
stet alt. Nu bor vi to familier i 
det her lille rum. Prøv at fore-
stille dig det,” siger Abu Ka-

ram, familiefar med små 
børn.

Flere end 50 familier er an-
kommet til den kristne lands-
by Alqosh på den traditionelt 
assyriske Nineve-slette. Pri-
vate hjem, kirkerum og nu 
også den lokale skole er fuldt 
belagt. Det samme gælder i 
nabolandsbyerne.

Siden juni er store områder 
i Irak, inklusive storbyen Mo-
sul, blevet kontrolleret af Isil, 
som nu blot hedder IS: Den 
Islamiske Stat. De har udråbt 
sit eget kalifat, indført hårde 
sharialove og jaget religiøse 

mindretal på porten. Den 18. 
juli erklærede IS, at Mosuls 
kristne skulle konvertere til 
islam, betale en stor skat for 
ikke-muslimer eller dræbes. 
Et døgn senere var byens 
1600 år lange kristne tilstede-
værelse i princippet ophørt.

”Kristendommen er slut 
der – der er ingenting tilba-
ge,” råber Hazim Mikone, en 
pensioneret revisor, som er 
flygtet sammen med sin suk-
kersyge datter.

Begge familier fortæller 
samme historie om de sene-
ste dage: røverier ved IS’ vej-

spærringer, bortførelser, 
gudstjenester, som forbydes, 
og kirkeklokker, der er blevet 
tavse. De så IS markere krist-

ne huse med det arabiske 
tegn for bogstavet N med 
spraymaling. N er en forkor-
telse for nasrani, der betyder 

kristen. Kalifatet kræver også 
stadig flere penge for at lade 
de kristne blive.

Ud over halshugninger, 
korsfæstelser og andre mis-
gerninger rapporteres der og-
så om, at krigere fra IS indgår 
tvangsægteskaber. Det kan 

Abu Karams hustru bekræfte, 
og de lever i stor angst for 
netop dette.

”Det er små piger ned til ot-
te-ni år. Ægteskaberne varer 
kun en time. De indgås for at 
mændene kan gå i seng med 
pigerne,” fortæller hun.

Moderen holder hårdt om 
sin datter Nur på 10 år.

Ved siden af står den fem-
årige Karam, som blev pågre-
bet af IS-krigere under flug-
ten. Familien måtte give kri-
gerne deres sidste penge og 
smykker for at få ham tilbage.

Abu Karam siger, at det al-

drig vil kunne lade sig gøre at 
vende hjem. Fronten befinder 
sig blot 40 km væk, og han 
vil tage sin familie langt væk 
fra kalifatet. Men de får ingen 
hjælp fra de kristne lande el-
ler fra deres religiøse overho-
ved, paven.

”Skolen begynder igen om 
nogle få uger. Hvor skal vi så 
tage hen? Vi er nødt til at for-
lade klasseværelset, og ingen 
i min slægt har noget hus, vi 
kan bo i,” siger Abu Karam.

Fortsætter side 3

Menneskejagt på verdens ældste kristne menigheder
Efter at den islamistiske terrorgruppe IS har udråbt sit eget kalifat, foregår der en etnisk-religiøs udrensning af kristne i Irak

Læs også i dag
• Kultur: Christian III’s Bibel var den første bibel, der blev oversat 

til dansk  side 5

• Kultur: Mange brudepar har det svært, når de skal finde fire gode 
salmer til vielsen  side 5

• Seniorliv: Rygere har haft sidste DSB-stop, men hvad skal der ske 
med piben? Søren Lodberg Hvas skriver om rygerromantik  side 7

2 Kirkemur i Mosul med det 
arabiske tegn for N skrevet 
nederst. N er det første bog-
stav i nasrani, Koranens ord for 
kristne. Over står der ”Ejendom 
ejet af den islamiske stat (IS)”.  
– Foto: AFP/Scanpix.
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nyhedsanalyse
sidsel nyholm skriver fra Usa
nyholm@kd.dk

I tidligere tider fandt hen-
rettelser i USA sted i fuldt 
dagslys, og offentlige 
hængninger var store fol-
kelige begivenheder, som 
nysgerrige borgere kunne 

købe billetter til. 
Når den amerikanske stat i dag hen-

retter sine borgere, sker det oftest ved 
midnatstid, når den øvrige befolkning 
sover. Kammeret er aflukket, den dømte 
dør på en båre efter en indsprøjtning af 
giftige kemikalier, og næste dag er hen-
rettelsen ofte blot en notits i nyhedsme-
dierne. 

Dødsstraffen er, som juraprofessor Da-
vid Dow bemærker i en kommentar i avi-
sen The Politico, det amerikanske rets-
systems pølsefabrik: Ingen ønsker at vi-
de, hvad der foregår. 

Efter tre forkludrede henrettelser på 
seks måneder er det imidlertid blevet 
vanskeligere for amerikanerne at behol-
de skyklapperne på. I januar tog det fan-
gen Dennis McGuire i Ohio 26 minutter 
at dø under gisp og støn efter en ind-
sprøjtning, og i maj blev henrettelsen af 
Clayton Lockett afbrudt i Oklahoma, da 
giften ikke virkede efter hensigten. Kort 
tid efter døde den 38-årige Clayton 
Lockett af et voldsomt hjerteanfald. Og i 
sidste uge i Arizona gispede dobbelt-
morderen Joseph Wood ifølge vidner ef-
ter vejret flere end 600 gange, inden han 
udåndede. Henrettelsen varede så læn-

ge – næsten to timer – at hans sagførere 
nåede at indsende tre appeller under-
vejs. 

fadæserne i dødskammeret gør det ty-
deligt, at dødssprøjten ikke blot er den 
sterile, fredfyldte og diskrete udførelse 
af en proportionel afstraffelse, som den 
for mange amerikanere giver indtryk af. 
For hver gang, nyhedsmedierne kan be-
rette om fanger, der lider en smertefuld 
og langsom død ved statens hånd, gen-
antændes debatten om dødsstraffen for 
en stund. 

Og vilkårene for denne debat har ryk-
ket sig. Takket være en nedgang i ameri-
kanernes bekymring over kriminalitet 
og øget bekymring over retssystemets 
fejlbarlighed er opbakningen til døds-
straffen faldet i USA fra cirka 80 procent 

i 1990’erne til 60 procent i dag. Men 
modstanden er ifølge meningsmålinger 
primært funderet i praktiske overvejel-
ser snarere end i en dyb debat om etik 
og moral, og det er stærkt tvivlsomt, at 
de fejlbehæftede henrettelser vil for-
vandle det stadig solide folkelige og po-
litiske flertal for dødsstraffen til et min-
dretal inden for den nærmeste fremtid.

Tilhængere af dødsstraffen begrunder 
typisk deres holdning med, at dømte 
forbrydere må betale for deres ugernin-
ger. Den kendsgerning, at den dømte li-
der længere end forventet, mens straf-
fen fuldbyrdes, rykker ikke nødvendig-
vis ved den holdning. Som Richard 
Brown, der er pårørende til Joseph 
Woods ofre, sagde til nyhedsbureauet 
AP efter henrettelsen i sidste uge: ”Den-
ne mand udførte et rædselsvækkende 

mord, og I siger, at vi skal bekymre os 
om præparater? Hvorfor gav de ham ik-
ke en kugle? Hvorfor gav vi ham ikke af-
løbsrens?” 

Præsident Barack obama, der forsigtigt 
bakker op om dødsstraffen, har forholdt 
sig tavs i debatten. Og det amerikanske 
retssystem bakker klart op om delstater-
nes ret til at henrette dømte mordere. 
Selvom problemer med giftindsprøjtnin-
ger har været kendt siden 1982, hvor me-
toden blev taget i brug, afgjorde USA’s 
højesteret i 2008, at denne type henret-
telse ikke krænker den amerikanske for-
fatnings forbud mod ”grusom og usæd-
vanlig afstraffelse”.

Mens de forfejlede henrettelser ikke 
for alvor truer dødsstraffens plads i det 
amerikanske retssystem, kan de imidler-

tid være med til at nedbringe det i forve-
jen faldende antal dødsdomme og hen-
rettelser i USA. Flere delstater – heri-
blandt USA’s mest folkerige delstat, Cali-
fornien – har inden for de seneste år 
indstillet henrettelser af fanger på døds-
gangen med henvisning til svagheder i 
retssystemet og problemer med giftind-
sprøjtninger. 

USA’s mest berømte dødsstrafaktivist, 
den katolske nonne Helen Prejean, yn-
der at sige, at opbakningen til dødsstraf-
fen er en mil bred, men kun en tomme 
dyb. Men selvom amerikanerne erken-
der, hvad der foregår på ”pølsefabrik-
ken”, er det næppe nok til at overtale 
flertallet til at fratage staten dens ret til 
at udstede den ultimative straf. 

Leder side 8

Fejl i dødskammeret vækker debat i USA
Trods forkludrede henrettelser er der meget langt til afskaffelse af dødsstraffen i USA

Folkekirken har sovet i timen, 
mens de kristne værdier får 
mindre betydning i samfundet, 
siger bispekandidat Henrik 
Stubkjær. Kirke&Tro side 4

F oto: L e i F  tux e n

0 Poul Bøgelund Frederiksen (th.) 
smager på morbær direkte fra 
træet i Mette Østergaards (tv.) 
have. – Foto: Leif Tuxen.
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           Andalusiens bedste med afrejse i september og oktober

Oplys koden “KD30” og få en 

ekstra ud� ugt til Malaga gratis

WWW.HJERTINGREJSER.DK
 TELEFON 70 22 67 10

Medlem af rejsegarantifonden nr. 1717

          Langtidsrejse til Solkysten - Torremolinos 28 dage

Pris pr. person  kr. 5998,-
Kastrup: 22/9, 2/10, 16/10 - Billund: 23/9, 2/10, 16/10 - Århus: 21/9, 2/10
Tillæg fra Billund og Aarhus kr. 395,- pr. person
Enkeltværelsestillæg kr. 950 ,- 

For dig der vil opleve et udpluk af Andalusiens kulturskatte, har vi 
sammensat en rejse med � y direkte til Malaga (t/r); 7 nt. på Hotel 
Puente Real***+ i Torremolinos; morgenmad, aftensmad, vand og vin; 
samt 3 ud� ugter med dansk guide, transport og betalt entré.

1. dag  Ankomst til Malaga med direkte transfer til hotel Puente Real
2. dag Heldagsud� ugt til Granada og Alhambra som blev bygget   
 af maurerne for 700 år siden. Vi besøger også det smukke   
 sommerpalads Generalife.
3. dag  På egen hånd
4. dag  Heldagsturen til bjergbyen Ronda der byder på en af
 spaniens � otteste køreture over bjergkæden ”Seranía de
 Ronda”. I Ronda oplever vi bl.a. broen ”Puente Nuevo”  der går
 over en 100 meter dyb kløft og forbinder Rondas to bydele.
 Broen var skueplads for nogle af de værste grusomheder
 under borgerkrigen. 
5. dag På egen hånd
6. dag Ud� ugt til Gibraltar, den engelsek forpost.  Gibraltar blev
 for 300 år siden erobret af englænderne og har siden da
 været på engelske hænder. Dagen byder på en god blanding
 af historie, frække aber,  toldfri shoppemuligheder og en 
 fantastisk udsigt til Afrika fra ”The Rock”.
7. dag - På egen hånd
8. dag - Hjemrejse, Hasta la vista!

Bo på et af vores mest populære lejlighedshoteller bare 200 meter fra 
en af de bedste strande i Torremolinos. Byen byder på � otte og rene 
strande der indbyder til lange gåture og solbadning. Strandområdet 
La Carihuela er særligt kendt for sine mange ¦ skerestauranter med 
frisk ¦ sk og en fantastisk udsigt over stranden og det smukke blå hav. 

I centrum ¦ nder man klassiske spanske bodegaer der serverer taspas 
og hvor man møder de lokale spaniere. Torremolinos byder også 
på alt godt fra det internationale køkken, fra de velkendte fastfood-
kæder til  kinesiske eller italienske restauranter. Skulle man få lidt 
hjemve og savne en dansk bøf, en pølse med brød eller lign, så ligger 
der også restauranter som serverer dansk mad i Torremolinos. 

Torremolinos er et godt udgangspunkt for en masse oplevelser. Der 
er gode togforbindelser til de nærtliggende kystbyer, samt storbyen 
Malaga og dens mange kulturskatte. 

• Langtidsrejse til Torremolinos, nyd efteråret med sol og tapasstemning
• Fly Kastrup, Billund eller Aarhus - Malaga direkte t/r
• 28 nætter Aguamarina*** - Torremolinos
• 2 værelses lejlighed
• 28 x morgenmad
• 28 x aftensmad inkl. vand og vin
• Transport til og fra hotellet

Pris pr. person  kr. 8998,-
Kastrup: 15/9, 25/9, 2/10 - Billund: 16/9, 30/9 - Aarhus: 17/9, 24/9
Ved afrejse 15/9, 16/9, 17/9 og 24/9 er  pris pr. person kr. 9998,-
Enkeltværelsestillæg kr. 3800 ,- -

Oplys koden “KD30”

ved bestilling
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HJERTING REJSER - FERIER DER PASSER DIG, ÅRET RUNDT
Hos os kan alle rejser forlænges eller forkortes efter ønske!

fortsat fra forsiden

Yderligere 40 kilometer væk 
fra Den Islamiske Stat snor 
sig en kø af mennesker gen-
nem en gårdsplads og ind i 
en barak. Flygtningene er 
kommet her til Mart Shmoni-
kirken i Ankawa uden for det 
irakiske Kurdistans hovedby, 
Erbil.

Bag skrivebordet sidder 
kirkens præst, Rabia Habash, 
og stempler registreringsdo-
kumenter. Han har udleveret 
omkring 150 af dem de sene-
ste to dage.

”Siden den 10. juni, da IS 
gik i offensiven, har 800 fa-
milier søgt hjælp,” siger han.

I Ankawa har mange krist-
ne flygtninge slægtninge el-
ler venner, og trygheden øges 
med afstanden til kalifatet. 
Fra Mosul er der indløbet 
rapporter om, at krucifikser-
ne er blevet taget ned i samt-
lige kirker. Den syrisk-orto-
dokse Sankt Efraim-katedral 
er blevet forvandlet til en mo-
ské, og en 1800 år gammel 
kirke er blevet antændt. Den 
21. juli blev også Mar Beh-
nam-klostret fra det tredje  
århundrede e.Kr. overtaget, 
og munkene fordrevet. Klo-
steret tilhørte ligesom Rabia 
Habash’ menighed den sy-
risk-ortodokse kirke.

”Folk er allerede begyndt 
at emigrere. Til Tyrkiet, Liba-
non, Jordan, USA … De ser  
ingen fremtid her,” siger præ-
sten.

De allerfleste ville heller ik-
ke vende tilbage til Mosul, 
hvis de fik mulighed for det. 
De kan ikke længere stole på 
befolkningen i området. Ra-
bia Habash vurderer, at næ-
sten alle kristne vil have for-
ladt Irak i løbet af få år.

Det gælder formentlig også 
ham selv.

”Jeg tager af sted om 14 da-
ge for at gøre en uddannelse 
færdig i Italien. Hvis der ikke 
er nogen kristne, når jeg er 
færdig, så vender jeg ikke til-
bage.”

Dagen efter er der fuld aktivi-
tet i restaurant Pilgrimmen i 
en anden del af Ankawa. 
Hundredvis af tallerkener 
med ris, kylling og brød pak-
kes ind i husholdningsfilm, 
før de bliver kørt til Jomfru 
Maria-kirken. Restaurant Pil-
grimmen fungerer som et 
center for flygtningehjælp.

”Hver dag er der nogen i 
Ankawa, der hjælper til ved 

at betale for maden til flygt-
ningene,” fortæller ejeren, 
Jaklin Sulaman Hamna.

I kølvandet på katastrofen 
er der opstået flere vigtige 
hjælpeinitiativer i den kurdi-
ske region. Nogle af dem fra 
store organisationer. Andre 
fra private, som har åbnet de-
res hjem for fremmede i nød, 
der deler tro med dem. Og så 
er der de kollektive initiativer 
som i Jaklin Sulaman Ham-
nas restaurant.

En bekendt af hende kom-
mer ind. Rygter vil vide, at 
seks familier i Mosul har la-
det sig tvangskonvertere for 
at kunne blive boende i deres 
hjem. Godt og vel 10 familier 
har formået at betale den re-
ligiøse skat. Alle andre er for-
svundet. Blikkene sænkes.

”Jeg er bange. Det, der sker 
i Irak, er frygteligt. Jeg vil ik-
ke blive her. Hvis IS kommer 
hertil, slår de os ihjel,” siger 
Jaklin.

Frankrig meddelte i går, at 
landet er klar til at tage imod 
kristne, der flygter fra det 
nordlige Irak efter IS’ 
magtovertagelse.

”Vi er klar, hvis de ønsker 
det, til at give dem asyl på  
vores jord,” lød det fra den 
franske regering.

Oversat af Sara Høyrup

... Menneskejagt på  
verdens ældste kristne 
menigheder

Af Steen Ulrik JohAnneSSen
/ritzau/

Situationen i den østlige del 
af Ukraine bliver stadig mere 
uigennemskuelig. Løgne og 
gensidige beskyldninger fy-
ger over grænsen. Med støtte 
fra USA og EU anklager styret 
i Ukraine Rusland for at støt-
te de prorussiske separati-
ster, og reaktionen har været 
yderligere sanktioner.

Ruslands udenrigsminister, 
Sergej Lavrov, sagde i går på 
et pressemøde, at USA’s og 
EU’s sanktioner mod russiske 
politikere, embedsmænd og 
selskaber ikke vil tjene deres 
formål, men i stedet gøre 
Rusland mere økonomisk 
uafhængigt.

Imens fortsætter forsøgene 
på at få de stridende parter til 
at indgå en våbenhvile lige-
som arbejdet med at finde år-
sagen til, hvorfor det malay-
siske passagerfly MH17 med 
298 mennesker om bord styr-
tede ned tæt på den russiske 
grænse i det østlige Ukraine.

Senest har USA offentlig-
gjort satellitbilleder, der skal 
være bevis for, at russisk ar-
tilleri har affyret granater 
over grænsen ind i Ukraine 
for at ramme regeringssolda-
ter i et forsøg på at støtte se-
paratistiske oprørere.

Talsmanden for Ukraines 
nationale sikkerhedsråd, An-
drij Lysenko, sagde i går på et 
pressemøde i Ukraines ho-
vedstad, Kijev, at MH17 blev 

ødelagt af en kraftig eksplo-
sion, der rev hul i flyskroget.

Oplysningerne kommer fra 
de eksperter i Storbritannien, 
der har afkodet indholdet af 
de sorte bokse. Informatio-
nerne er dog endnu ikke be-
kræftet af eksperterne selv. 
Holland, der står i spidsen 
for efterforskningen, ønsker 
heller ikke at kommentere 
oplysningerne.

Et hold af internationale 
eksperter fra den europæiske 
samarbejdsorganisation 
OSCE og australsk og hol-
landsk politi opgav i går at 
komme frem til det område, 
hvor resterne af MH17 ligger 
spredt. Kampene mellem 
Ukraines hær og de prorussi-
ske separatister var så krafti-

ge, at eksperterne for anden 
dag i træk måtte vende om.

Politifolkene tog af sted fra 
Donetsk, som i går morges 
genlød af skud, mens vold-
somme granateksplosioner 
havde afbrudt natteroen.

Mindst 1129 mennesker er 

dræbt og 3442 såret under 
konflikten i Ukraine siden 
midten af april, oplyser FN-
observatører i landet i deres 
fjerde månedlige rapport.

FN’s højkommissær for 
menneskerettigheder, Navi 
Pillay, sagde, at de stadig me-

re intense kampe i regionerne 
Donetsk og Lugansk er stærkt 
alarmerende, og at nedskyd-
ningen af det malaysiske fly 
den 17. juli kan udvikle sig til, 
at det skal betragtes som en 
krigsforbrydelse.

Lavrov reagerede på be-
skyldningerne om, at Rus-
land står bag nedskydnin-
gen, ved at sige, at Moskva 
håber, at efterforskningen  
af passagerflyets styrt over 
det østlige Ukraine ville blive 
objektiv og vise Ruslands 
uskyld.

Den russiske udenrigsmini-
ster tilføjede, at Moskva hå-
ber, at observatører fra OSCE 
snarest kan udstationeres 
langs den russiske grænse  
til Ukraine. 

Nettet strammer sig om Rusland
Kampene i Østukraine er reelt en styrkeprøve mellem Vesten og Rusland. Den koster både menneskeliv og 
tyndslidt diplomati uden udsigt til en snarlig løsning

Kristne i iraK
Kristendommen har været i Irak 
siden det første århundrede e.Kr. 
og oppebæres traditionelt af den 
assyriske befolkningsgruppe. 
Siden Golfkrigen i 1991 har om-
kring en million assyrere forladt 
Irak, og der findes store menighe-
der i blandt andet USA, Sverige 
og Tyskland. I dag er der omkring 
400.000 kristne tilbage, hvoraf 
næsten halvdelen lever på eller 
nær Nineve-sletten i nordøst. 
Siden den fundamentalistiske 
milits Den Islamiske Stat (IS) ero-
brede store landområder i Irak i 
juni, er 600.000 mennesker på 
flugt. IS mistænkes for grove 
krigsforbrydelser og har gjort de 
kristne mindretal til mål for 
angreb, ødelagt helligdomme og 
nedbrændt ældgamle kirker. 
 

0 Mart Shmonikirken i Ankawa har åbnet et kontor til at modta-
ge og registrere kristne irakiske flygtninge. – Foto: Thorkil Rothe.

eU sKrUer op for sanKtionerne mod rUsland

 3 EU udvidede i fredags sin sanktionsliste over for Rusland med 18 
virksomheder og organisationer. Desuden kom yderligere 15 personer 
på listen, der nu omfatter 85 personer. Blandt de nye navne er Mikhail 
Fradkov, direktør for Ruslands udenlandske efterretningstjeneste, 
Aleksandr Bortnikov, direktør for den føderale sikkerhedstjeneste, FSB, 
og Pavel Gubarev, ”folkets guvernør” i separatisthøjborgen Donetsk. 

/riTzAu/
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Et missil eller en raket ramte i 
går en legeplads i en flygtnin-
gelejr i Gaza By. Mindst syv 
børn meldes dræbt, siger en 
læge på Gazas største hospi-
tal, al-Shifa. Angrebet ramte 
en gruppe børn, da de løb og 
legede på en offentlig lege-
plads i flygtningelejren. 

I tre uger har Israel angre-

bet mål i Gaza, men benægter 
at have angrebet flygtninge-
lejren. I stedet beskylder Isra-
els militær den islamistiske 
Hamas-bevægelse for ved en 
fejl at have ramt lejren.

I løbet de seneste 21 dage er 
omtrent 1050 palæstinensere 
blevet dræbt. På israelsk side 
er 43 soldater blevet dræbt, 
mens syv civile har mistet li-
vet på israelsk territorium.

Syv børn dræbt i Gaza

Kort nyt

norsk terror-
beredskab nedtrappes 
oSlo  Der er fortsat risiko for, 
at terrorister vil slå til et sted i 
Norge. Alligevel vil landets 
beredskab blive gradvist ned-
trappet fra i dag, oplyste poli-
tidirektør Odd Reidar Holme-
gård i går. Norske myndighe-
der sagde i torsdags, at man 
havde opsnappet oplysninger 
om, at der i løbet af få dage 
vil blive gennemført et terror-
angreb mod Norge. /ritzau/

Boko Haram bag 
angreb i Cameroun
YAoUnDe  Militante fra den 
radikale islamistiske gruppe 
Boko Haram har kidnappet 
konen til Camerouns vicepre-
mierminister, Amadou Ali, i 
forbindelse med et angreb i 
den nordlige camerounske by 
Kolofata. Boko Haram, der 
holder til i det nordlige Nige-
ria, har i år rettet en række 
angreb mod områder i Came-
roun. /ritzau/dpa


