Onsdag 27. juni 2012

| 13

Denne side er redigeret af Claus Overlund

Rubrikannoncer
Officielle stillinger
Nordlangeland
pastorat søger
udadvendt og
kreativ præst
Vi søger en præst, som vil indgå i et samarbejde
med vores nuværende sognepræst i et nyt pastorat på det naturskønne Nordlangeland.
Vi kan tilbyde gode arbejdsforhold, et velfungerende samarbejde med kollegerne, dygtige
medarbejdere, rige udfoldelsesmuligheder og
en stor, nyrenoveret præstegård.
Læs mere på www.pastoratet.dk
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos:
Rosa Kunkel, Stoense menighedsråd,
tlf. 62 55 24 43, r.f.kunkel@mail.dk
Henrik Nielsen, Tullebølle menighedsråd,
tlf. 62 59 17 39, birk425@mail.dk
0 Dusør-plakaten i Berlin blev hurtigt fjernet igen. Der er dog stadig 25.000 euro til den, der kan finde noget kompromitterende om
ejerne af våbenkoncernen, der vil levere panserkøretøjer til diktaturet i Saudi-Arabien. – Foto: Patryk Sebastian Witt.

Kontroversiel våbenhandel
blev forpurret af kunstnere
En berlinsk kunstnergruppe har sået så meget politisk splid, at tysk våbenkoncerns milliardhandel med Saudi-Arabien ser ud til at løbe ud i sandet
MATHIAS IRMINGER SONNE
SKRIVER FRA TYSKLAND
udland@k.dk

Umiddelbart ser de ikke videre forbryderiske ud – hverken
på plakaterne, på hjemmesiden www.25000-euro.de eller
i de indrykkede annoncer i
lokalaviserne. Alligevel ledsages fantomtegningerne i
bedste westernstil af teksten:
”Dusør: 25.000 euro. Hvem
har oplysninger, der kan føre
til fængsling af disse personer?”.
Det efterlyste dusin personer, der optræder med fuldt
navn og fødselsdato, er til
hverdag ganske almindelige
borgere, der lever som for eksempel kunstnere, lærere,
bankmænd og psykologer.
Men de har det tilfælles, at de
– indtil for nylig overvejende
i dølgsmål – er anpartshavere
i våbenfabrikken Krauss-Maffei Wegmann.
Allerede i sommeren 2011
høstede denne våbenkoncern
voldsom kritik, da det kom
frem, at det tyske Forbundssikkerhedsråd på en forespørgsel fra våbenkoncernen
foreløbigt godkendte salget af
Leopard 2 A7+-panserkøretøjer til Saudi-Arabien.
Timingen af forespørgslen
var mildest talt elendig. Ifølge våbenkoncernen selv er
der nemlig tale om et panserkøretøj, der er specielt egnet
til ”asymmetrisk krig” og til
”bekæmpelse af enkeltpersoner”. Altså: til at slå demonstrationer i byer ned med.
Nyheden om forespørgslen
kom i kølvandet på det arabiske forår – få måneder efter
det despotiske saudiarabiske
styre havde sendt 1200 soldater ind i nabostaten Bahrain
for at slå demonstranternes
forårsfornemmelser ned.
I det forgangne år er debatten døet hen, men nu er den
omfattende tyske våbenindustri atter i mediernes søgelys
– ikke mindst grundet den
berlinske kunstnergruppe
Center for politisk skønhed,
der står bag dusør-aktionen
mod Krauss-Maﬀei Wegmanns anpartshavere.
”Eksport af krigsmateriel –
selv til voldsomt undertrykkende regimer som det saudiarabiske – er lovlig og bliver
endda støttet oﬃcielt i Tyskland” lyder det fra Philipp
Ruch, leder af Center for politisk skønhed.
”Derfor gør vi heller ikke
koncernen ansvarlig for panser-handlen, men derimod
koncernens ejere – anpartshaverne. I kraft af andre lovbrud vil vi have dem bag
tremmer,” siger han og nævner sort hushjælp, skattebedrag og insiderhandel som
mulige strafbare handlinger,
der kan bringe anpartshaverne i fængsel og dermed udlø-

se dusøren til den medborger,
der er kommet med tippet.

Men legitimerer en kunstnergruppes uenigheder med en
regerings dispositioner i forhold til våbeneksport, at man
udelukkende går efter manden i stedet for bolden?
”I den grad,” siger Philipp
Ruch til Kristeligt Dagblad.
”De her mennesker er medejere af koncernen, og det
forpligter i vores øjne. Der er
ingen, hverken politikere,
ngo’er eller højtstående militærfolk, der så nemt som anpartshaverne kan ændre koncernens prioriteringer,” mener Philipp Ruch, for hvem
målet helliger midlet.
”Vi må kort og godt tage civilsamfundet til hjælp for at
stoppe disse mennesker. Vi er
imod enhver form for selvjustits. Derfor har vi blot udlovet en dusør til dem, der med
retsstatens midler kan bringe
disse mennesker i fængsel.”
I Krauss-Maﬀei Wegmann
har aktionens aggressive linje
vakt voldsom harme. ”Der
sættes en dusør på vores hoveder,” har en talsmand fra
koncernen udtalt til den tyske avis taz. ”Dette har ikke
mere noget med diskurserne i
et demokratisk samfund at
gøre. Afgørelsen af, hvor tysk
krigsmateriel eksporteres
hen, ligger udelukkende hos
forbundsregeringen,” lyder
det fra koncernen, der nu undersøger mulige juridiske
skridt mod Center for politisk
skønhed.
Fra de enkelte medejere,
hvis fængsling der udloves
dusør for, var reaktionen i de
første uger larmende tavshed. I den industrielt foretagsomme familie Bode, der har
været åben om deres aktivitet
i koncernen, er der indtil videre ikke kommet nogen oﬃcielle meldinger.
I familien Braunbehrens,
hvor flere familiemedlemmer
har yderst favorable anparter
i våbenkoncernen, har aktionen derimod angiveligt ført
til voldsomme opgør både internt i familien og i koncernen.
For forfatter og Mozart-ekspert Volkmar Braunbehrens,
der igennem årtier har siddet
i bestyrelsen i menneskerettighedsorganisationen Humanistisk Union, har aktionen ifølge Philipp Ruch således været fatal: ”Nu kender
hans venner og forbindelser
pludselig til denne våbenaffære, som han hidtil har fortiet. Når livsløgne afsløres, koster det venner og gør ondt.
Men det er i vores øjne absolut retfærdiggjort,” lyder det
med harme i stemmen fra
kunstneren.
For billedkunstneren Burkhart von Braunbehrens har
aktionen både haft personli-

OMFATTENDE
TYSK VÅBENEKSPORT
3 Tyskland er i dag verdens tredjestørste våbeneksportør.
Tyskland gav i 2010 tilladelse til
eksport af krigsmateriel for 4,7
mia. euro/35 mia. kroner. Deraf
gik 70 procent til EU-lande, Natolande og lande med Nato-status.
7,7 procent gik til udviklingslande.
3 Krauss-Maffei Wegmann er en
tysk våbenkoncern med hovedsæde i München. Med en årsomsætning på cirka 6,5 milliarder
kroner (2010) er koncernen førende på det europæiske marked for
militære bæltekøretøjer.
KILDE: STERN/DET TYSKE
FORBUNDSMINISTERIUM FOR
ØKONOMI OG TEKNOLOGI

ge konsekvenser og afgørende følger for hans engagement i Krauss-Maﬀei Wegmann. Få uger efter aktionens start ryddede han sin
personlige hjemmeside med
et budskab rettet direkte mod
Philipp Ruch:
”Jeg meddeler Dem hermed, at jeg har i sinde at forsvare mit oﬀentlige ry og min
personlige integritet med
retslige midler.” På hjemmesiden anklager han ligeledes
folkene bag aktionen for politisk naivitet – blandt andet
fordi de ikke accepterer den
lejlighedsvise nødvendighed
af våbenmagt med humanitære mål, samt at Saudi-Arabien er en stabiliserende faktor i regionen, der bør kunne
forsvare sig mod Iran.

I den forgangne uge tog sagen imidlertid en ny vending.
I interview forsvarede Burkhart von Braunbehrens atter
nødvendigheden af en stærk
europæisk våbenindustri –
men pludselig vendte han sig
eksplicit mod panser-handelen med Saudi-Arabien:
”Revolutionen i den arabiske verden er et under. At
sælge panserkøretøjer til
Saudi-Arabien i denne situation ville være et umuligt signal, det rene vanvid,” lød det
i et interview med magasinet
Stern. I et andet interview
hævdede han at have sendt et
brev til forbundspræsident
Joachim Gauck med en bøn
om ikke at give grønt lys for
våbenhandelen. Efter denne
overraskende kovending
samledes bestyrelsen i anpartsselskabet, og Burkhart
von Braunbehrens blev afsat
som medlem af det ledende
organ.
”Braunbehrens er kommet
under et voldsomt pres fra sine børn. Desuden er han ban-

ge for Bode-familien, som de
åbenlyst ligger i magtkamp
med,” mener Philipp Ruch,
der ”fra sikre kilder i lokalmiljøet i Hessen” ved, at bestyrelsen for tiden går fra krisemøde til krisemøde.
”Det er en stor succes for
aktionen, men vi er stadig
skeptiske. Vi håber, at Braunbehrens virkelig er gået fra
Saulus til Paulus, men det
kan også være et rent taktisk
træk. Manden er stadig anpartshaver og lever fedt af afkastet. Så hvis han blot er
blevet ofret til fordel for mere
anonyme folk i spidsen, så er
vi lige vidt,” siger Philipp
Ruch og understreger, at målet ikke er at sværte ejerne til.
”Vi vil blot forhindre, at
panser-aftalen med regimet i
Riyadh overhovedet gennemføres. Hvis protesten bliver
stor nok, kan den stadig stoppes,” lyder det fra Philipp
Ruch, der samtidig angriber
Forbundssikkerhedsrådet,
der blandt andet består af
forbundskansleren og en
række forbundsministre.
”Det er uigennemskueligt,
hvordan beslutningsvejene
har været i Forbundssikkerhedsrådets hemmelige forhandlinger. Det handler ikke
om den nationale sikkerhed,
så vi ser ingen grund til hemmelighedskræmmeriet.”
Også på dette politiske niveau har aktionen skabt
splid. Lederen af partiet De
Grønne, Claudia Roth, har
kaldt en eventuel videre godkendelse af handelen for en
”falliterklæring for Merkels
menneskerettighedspolitik”.
Ifølge avisen Bild am Sonntag ser talsmænd i både
kanslerkontoret, udenrigsministeriet og forsvarsministeriet imidlertid skeptisk på milliardhandelen. I økonomiministeriet har fortalere derimod påpeget, at kontrakten
med Saudi-Arabien ville sikre
fremtiden i både Krauss-Maffei Wegmann og firmaet
Rheinmetall, der leverer kanonerne til panserkøretøjerne. ”Grundet omstrukturering af den tyske forbundshær har de brug for nye markeder,” lyder argumentet ifølge Bild am Sonntag.
Trods kritik af det politiske
system må Philipp Ruch og
Center for politisk skønhed i
sidste ende tage hatten af for
den retsstat, de lever i.
”Bode-familien er blandt
de mægtigste industrielle
klaner i Hessen. I de fleste
andre lande og tidsaldre ville
vi for længst være i fængsel
eller slået ihjel efter en sådan
aktion. For eksempel i SaudiArabien. Her må jeg udvise
min grænseløse beundring
for en retsstat som Tyskland,
der beskytter os og den
kunstneriske frihed,” lyder
det fra aktionslederen.

Ansøgningsfrist: den 16. juli 2012

Billetmærke
Ønsker De indrykning af annoncer under billetmærke - skriv
til Kristeligt Dagblads annonceafdeling.
Ønsker De at svare på billetmærke - send Deres brev til
Kristeligt Dagblads annonceafdeling, mærket »billetmærke plus
det ønskede nummer«.
Vi videresender alle svar samme dag.
Pris for billetmærke: Første 25 ord kr. 433 herudover 18,00 kr.
pr. ord. Alle priser er excl. moms.
Kristeligt Dagblad
Vimmelskaftet 47 • 1161 Kbh. K
Tlf. 3348 0522

Stillinger
Indryk din stillingsannonce både onsdag og fredag, samt
profilbanner på
vores hjemmeside
og få mange fordele! Benyt dig af
vores jobpakke.
Hvad indeholder
jobpakken?
• 2 for 1. Køb to og betal
kun for én annonce i
Kristeligt Dagblad.
• 50 % rabat på profilbanner på www.k.dk
(vores webavis
online). Et klik på
profilbanneret giver
adgang til din jobannonce i fuld længde.
• Annoncegaranti. Det
betyder, at skulle du
mod forventning ikke
være helt tilfreds med
ansøgerfeltet i første
omgang, får du en ny
mulighed, uden at det
koster dig noget: Vi giver vederlagsfrit en ny
indrykning i Kristeligt
Dagblad samt profilbanner på www.k.dk!
Vi er altid klar til at hjælpe dig med at finde de
gode og velkvalificerede
kandidater.
Ring til 33 48 05 22 og hør
nærmere eller send en
e-mail til annonce@k.dk,
så kontakter vi dig gerne!

Stillinger

Følgende ledige stillinger kan du læse mere om på

www.k.dk/job

Stillingsbetegnelse

Arbejdsgiver

Administrerende kordegn

Struer Kirke

I avisen 1. gang

Ansøgningsfrist

8. juni

28. juni 2012

Regnskabsfører

Sønderborg Provsti

20. juni

29. juni 2012

Udviklingsansvarlig

Kristeligt Dagblad

8. juni

2. juli 2012

Præst

Nordlangeland Pastorat

27. juni

16. juli 2012

Programkoordinator

Caritas Danmark

22. juni

8. august 2012

Generalsekretær

KFUMs Sociale Arbejde

22. juni

22. august 2012
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