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DVD 2365
TV2 Nyhederne 11. september 2001
Nyhederne, 11.09.2001, kl. 15.16-17.40
00.00.10 – 00.02.46: Udsendelsen afbrydes, nyhedsintro. Caroline Boserup.
[Billeder af rygende WTC] CB præsenterer Nyhedernes ekstraudsendelse.
Fortæller, at WTC i NY blev angrebet af to fly for kort tid siden. Den 110 etager
høje bygning blev ramt mellem 80 og 85sindstyvende etage. Siger at flere
eksplosioner indtraf med korte mellemrum og senere var der rapporter om at endnu
et fly har ramt centret.
CB spørger NB hvad der er tale om her, om det er et terrorangreb vi ser her. NB
siger, at det første vi hører er at det første fly støder ind i centret og ingen ved
hvorfor det gør det. Vi kan muligvis se nogle levende billeder fra... [Rygende
WTC vises igen]. Fortæller at det første fly støder ind i, så vidt NB kan se,
bygningen til højre, og der er de første rapporter at et fly bare er stødt ind i tårnet,
det ene af de to tårne. NB siger, at mens de så lige før udsendelsen var ved at
forberede sig, så lige pludselig ser de et direkte signal fra NY og ser det andet fly,
altså et jetfly, to motorers jetfly i et skarpt drej rammer den anden bygning og vi
ser en meget, meget stor eksplosion, de billeder får vi sikkert om lidt. NB siger at
han tror det er for tidligt at konstatere at det er terror. Siger at det virker statistisk
ret usandsynligt at to fly inden for fem-seks minutter eller ti minutter støder ind i
de to tårne.
CB siger, at det på nuværende tidspunkt ikke ved noget om, hvorvidt der er
mennesker, der er kommet til skade i forbindelse med angrebet her. NB siger, nu
kalder vi det angrebet, det sker klokken ni om morgenen lokal tid og det vil sige at
mange mennesker er mødt på arbejde i WTC. Der arbejder flere tusinde mennesker
og der var mange der kom til skade for nogle år siden under et decideret
terrorangreb på bygningen. Det er propstoppet med mennesker, det er en
arbejdsplads, det er kontorer, det er banker, det er alle mulige slags firmaer. Så
desværre må man nok sige, at det er en meget kritisk situation.
CB fortæller at bureauerne allerede melder, at FBI er gået i gang med at efterforske
sagen, er det netop med afsæt i, at der på et tidligere tidspunkt for nogle år siden
var et angreb, der minder, der kunne have relation til det her. NB siger, at det er
klart at den første tanke man får når man ser de billeder som vi har set på skærmen,
så er det at enhver politimand, enhver FBI agent vil sige, at det kan være terror,
derfor ryger FBI på.
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00.02.46 – 00.03.44: CB siger, at hun får at vide at vi skulle have kontakt til vores
korrespondent, Poul Erik Skammelsen, på telefon. CB spørger PES, som er i NY i
USA, hvad det er der er sket. PES siger, at han tror at de måske ved mere end ham,
siger at han er på vej derned lige nu, er lidt længere oppe ad Manhattan, siger at
WTC er i den sydlige del af Manhattan. Siger at de kan, helt deroppe hvor han står
se en kæmpestor røgsky. Siger at de selvfølgelig ikke ved præcist hvad årsagen,
siger at vi ved det er fly, men at vi ikke ved, hvem der står bag. Om det her var et
uheld eller terror, eller hvad det er. Siger at vi kan se kæmpe røgskyer, at man kan
se folk rundt omkring på mobiltelefoner, folk, der har familie eller andet i området,
de ringer hjem for at høre om der er sket noget.
CB siger, at der fortsat ikke er nogen meldinger om, om der er mennesker, der er
kommet alvorligt til skade i forbindelse med det her. [Forbindelsen ryger]
00.03.44 – 00.04.26: CB siger, at vi fortsætter her fra studiet i stedet for. Spørger
NB hvad han siger til det PES siger her. NB siger, at det selvfølgelig er situationen
for PES, han er på vej derned, vi får alle de internationale telegrambureauer her i
Odense. NB siger, at der desværre er kommet mennesker til skade, der er 104
elevatorer i de to tårne. Siger at der er over 22.000 vinduer [CB siger i baggrunden
“Hvad siger du?] og for hvert vindue er der nærmest ét eller flere mennesker. Så
det ser altså, som billederne taler deres tydelige sprog, ret alvorligt ud. Jeg kan sige
at det sidste terrorangreb var i 1993, der blev også dræbt adskillige mennesker.
00.04.26 – 00.05.20: CB siger, at vi igen skal se, hvad der skete efter at det første
fly ramte WTC. [Billeder af WTC, CB siger til NB i baggrunden “Hold kæft du
kører godt, man”, griner, siger undskyld når hun opdager, at mikrofonen var åben.
Forvirret stemning, producer siger at de skal sige, hvad der sker]
NB fortæller at det vi ser her er, at der kommer det andet fly [Billeder af det andet
fly, der rammer WTC], siger at vi her ser eksplosionen, og det var fuldstændig
uvirkeligt. Man ser det her kæmpe tårn stå og være i brand og folk tror det er en
ulykke, og lige pludselig kommer det her. Tilsyneladende, ifølge telegrammerne
var det første fly det man kalder en kommercial passenger jet, et mindre
passagerfly og vi ser og så selv det andet fly, altså med to tydelige jetmotorer i den
her skarpe kurve, der så rammer det andet tårn.
00.05.20 – 00.06.21: [Studiet] CB siger, ja der sluttede billederne fra NY.
[Rygende WTC] CB siger, at hun tror vi skulle have PES tilbage på telefonen.
Siger, PES, nu har vi lige set billeder fra det første fly rammer WTC, siger at hun
godt ved at han stadig er på vej, du har ikke hørt så meget. Hvordan... Er der nogle
rapporter, CNN må have været på sagen her. Spørger om PES har nogen
fornemmelse af, hvad man [Får besked fra produceren]. CB siger at vi desværre
mistede kontakten til PES, siger at vi kigger på billederne igen her. Vi har set dem
før men...
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NB siger, at en af grundene til at en af grundene til at PES ikke kan komme
igennem, det er at vi har hørt både på CNN og BBC at nede foran tårnene er der
fuldstændig kaos og folk græder, alle ringer til alle for at høre om de har hørt det
og det har man jo oplevet flere gange at mobiltelefonnettet bryder fuldstændig
sammen, fordi alle er nu selvfølgelig bekymrede for, hvad der er sket og om nogle
af deres kollegaer eller familie befinder sig oppe, er på arbejde, er mødt på arbejde.
00.06.21 – 00.08.03: CB siger, at vi lige endnu en gang skal se hvad der skete da
det første fly ramte WTC. [Billeder af et rygende WTC, tyder på at det er det andet
fly vi skal se...] Siger at det ser meget dramatisk ud.
NB siger, at det er de samme billeder som vi så før, altså reporterne var at et fly
var røget ind, var stødt ind i WTC ene tårn [Fly nr. 2 kommer ind i billedet,
eksplosion vises uden lyd]. Og så kommer der denne her fuldstændig ubeskrivelige
situation at... et andet fly... Og det er jo ikke mere end tyve minutter, kvarter-tyve
minutter siden de her billeder er kommet ind til os.
CB siger, at vi kan se nu her på Ritzau at den amerikanske Stock Exchange [NB
indsskyder: Børsen] , CB siger, børsen, ja, er blevet evakueret, den ligger i
nærheden af WTC, den er altså blevet evakueret i forbindelse med ulykken her.
NB siger, at CB spurgte om det her med terror, om terrorangrebet i ’93 skete på
parkeringsniveauet, i parkeringskælderen, hvor 6 mennesker blev dræbt og nu får
vi så at vide at der er 6 dræbte i WTC bekræftet, man kan altså frygte, og det kan
man jo næsten selv konkludere ud fra de billeder, at der kommer flere og vi får nu
at vide at op imod 1000 er bekræftet sårede eller omkomne. NB siger, at han godt
vil sige inden vi går videre, at der er et meget, meget indarbejdet
redningsberedskab i specielt de her bygninger, især efter World Trade angrebet,
der gennemgik man alle sikkerhedsprocedurer, så der er en meget høj grad af
nødsberedskab. Men nu bekræfter, får vi at vide her, ved ikke om...
00.08.03 – 00.11.40: CB siger, at det amerikanske myndigheder bekræfter nu at det
er et terrorangreb der er tale om. Siger at vores mellemøstkorrespondent i
øjeblikket befinder sig i København. Siger til Steffen Jensen, at vi nu altså har fået
bekræftet at det er et terrorangreb. Spørger til, hvem der kan forventes eller
formodes at stå bag det her.
SJ siger, at det er umuligt at sige, tror også det er klart nok at det er et terrorangreb,
siger at man efter det første fly måske kunne have spekuleret i om det kunne være
en ulykke, men at det står klart efter det andet fly at der ikke var tale om en
tilfældighed, bl.a. pga. den gode sigtbarhed, siger at en pilot ville kunne have set
WTC på flere kilometers afstand og havde undgået den manuelt, så det er en
terroraktion. Hvem der så står bag, det er umuligt at sige og man skal passe meget
på med at spekulere, vi må ikke glemme at på den ene side har WTC tidligere
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været mål for islamiske terrorister, på den anden side må vi heller ikke glemme
den gang forbundsbygningen i Oklahoma City blev ramt, der spekulerede alle om
at det var islamiske eller arabiske terrorister, der stod bag og så viste det sig at det
var lokale amerikanske terrorister, der stod bag. Siger, at man skal passe på. Siger
at det ligner, det er jo en selvmordsaktion og derfor ligner den unægteligt islamiske
selvmordsaktioner og det peger mod mellemøsten, det peget mod Osama bin
”Ladin” eller andre.
NB siger at SJ netop selv siger det der med, at hvis det er terror, og det skal vi igen
understrege, at vi ikke ved om det er, så er det selvmordsaktioner og Oklahoma
bomben var jo absolut ikke en selvmordsaktion, det var en, bomben blev først
udløst efter at gerningsmanden havde forladt stedet.
SJ siger, at det var en bombe der var placeret i en lastbil, der var parkeret udenfor
forbundsbygningen. Siger, at når vi taler om, og sådan er det også i mellemøsten,
når vi taler om selvmordsbomber, og der er jo også bomber fra andre, f.eks. de
marxistiske PFLP og DFLP grupper, ja de laver bilbomber, men sidder ikke selv i
bilerne. De parkerer bilerne og lader dem eksplodere. De eneste, der sådan set
laver selvmordsterrorisme indtil nu har været islamiske grupper, så det peger mod
islamiske grupper, det gør det. Men om det så er Palæstinensiske grupper eller om
det er andre islamiske grupper fra mellemøsten, det er svært at sige, det kunne
sagtens være Osama bin Laden fordi det ikke er en enkel operation at lave, det her.
Og det at få to flyvemaskiner, sandsynligvis to kommercielle lastmaskiner eller
passagermaskiner og faktisk flyve dem ind i de der to bygninger, det kræver en
utrolig efterretningsvirksomhed, det kræver en utrolig terrorinfrastruktur og det
kræver først og fremmest en fantastisk masse penge.
NB siger, at vi vel også skal tage i betragtning, at Palæstinenserne godt ved
hvilken rolle amerikanerne spiller, og har altså stadig håb om at USA skal spille en
rolle i mellemøstforhandlingerne, så man må vel gå ud fra, hvis det er terror, at det
så er nogen der absolut ikke ønsker fredsprocessen fortsat i mellemøsten.
SJ siger, at hvis det her bliver sporet tilbage til Palæstinenserne, så er USAs rolle i
fredsprocessen ændret på et mikrosekund fordi nu vil der ikke være nogen som
helst, der støtter Palæstinenserne, hvis det over hovedet kan spores at
Palæstinenserne står bag det her. Omvendt kan man sige, hvis det ikke er det og
det er nogen fra nogle andre arabiske lande, f.eks. Osama bin Laden, der sidder i
Afghanistan, som ikke er et arabisk land, men han er Saudi Araber. Så kunne det
her på den anden side, men vi spekulerer altså, alt det her er spekulationer men så
ville det her være det, der næsten ville tvinge det vi kalder de moderate arabiske
lande ind i et samarbejde med USA for nu en gang for alle at få stoppet det her og
det kunne faktisk også være det der sparkede parterne i mellemøsten til
forhandlingsbordet igen, fordi der nu er en ydre trussel der er større end den trussel
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de har mod hinanden. Men altså, jeg siger det igen, det er rene spekulationer, vi
ved meget lidt om det indtil videre.
00.11.40 – 00.12.15: CB siger, at vi endnu en gang skal se billederne fra det første
angreb, som Steffen Jensen også talte om her, da WTC blev angrebet af det første
fly.
NB siger, at CB siger angreb, siger at vi nok er nødt til, indtil vi er lidt mere sikre
på vores informationer at det er i hvert fald et fly, der er fløjet ind i bygningen, det
ved vi med sikkerhed, og der er et øjenvidne, der siger at det ligner.... Og der
kommer så det andet fly. [Fly 2 rammer] Mindst seks døde, omkring 1000 sårede
indtil nu men det er jo klart, redningsmandskabet er jo slet ikke nået op på de
øverste etager endnu. Så desværre vil vi nok forvente, at det her dødstal stiger.
00.12.15 – 00.13.23: NB siger, at han nu får at vide at de kan stille om til CNNs
direkte signal fra NY [CNNs signal vises, viser også rygende WTC]. Siger at man
her helt tydeligt kan se de to tårne i brand, det ene tårn bag ved det andet. NB
siger, at han muligvis får noget lyd fra CNN ind så vi kan følge med her.
NB fortæller at tårnene blev bygget færdig i 1970 og har i flere år været verdens
højeste bygning, designet af en japaner i øvrigt. NB siger, at han ikke får så meget
direkte signal ind lige nu. Siger at han kan høre at kommentatoren fra CNN nu
også nævner terrorisme.
NB fortæller, hvad der bliver sagt hos CNN. Siger at det er CNN, der citerer
amerikanske embedsmænd for at det her helt klart ikke er en ulykke, det her er et
terrorangreb.
00.13.23 – 00.15.04: [Delt skærm, GWB går på talerstolen i venstre side, rygende
WTC i højre side] Så får vi nu at vide fra telegrambureauet Reuters, at en NY tv
station citerer politifolk for... NB fortæller at GB taler nu her nede i CNNs billede.
Jeg kan sige at man mener at begge flyene er kapret i Boston. Det er altså
telegram... Vi hører Bush nu.
GWB [NB simultanoversætter]: ... will take the podium and discuss education. I
do want to thank the folks here at -- at Booker Elementary School for their
hospitality. Today, we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into
the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
I have spoken to the Vice President, to the Governor of New York, to the Director
of the FBI, and have ordered that the full resources of the federal government go to
help the victims and their families, and - and to conduct a full-scale investigation
to hunt down and to find those folks who committed this act.
Terrorism against our nation will not stand. And now if you [would] join me in a
moment of silence.

11

May God bless the victims, their families, and America.
Thank you very much. [Folk klapper, Bush går ned fra podiet]
NB siger, at det er et kæmpechok for amerikanerne. Siger at Oklahoma var ét
chok, WTC var et andet, det gik op for amerikanerne at landet var sårbart over for
terrorangreb.
00.15.05 – 00.15.55: CB siger, at vi lige kan samle op for de seere, der må være
kommet til siden hen. Siger at der altså er sket et, vi kalder det et angreb, de
amerikanske myndigheder har nu bekræftet at det er et terrorangreb. WTC i NY er
blevet angrebet af to fly, som formodes at være kapret i Boston. Der er endnu ikke
nogen forlydender om, hvem der kan stå bag terrorangrebet, men alt tyder altså på
at det er en terroraktion. Og præsident Bush, USAs præsident, har altså lige været,
han befinder sig i øjeblikket i Florida og er på vej hjem til Washington så hurtigt
som muligt men har jo altså været ude og selvfølgelig beklage ulykken her og der
vil jeg også ridse op at der er altså seks mennesker, på nuværende tidspunkt ved
man at seks mennesker er dræbt og 1000 mennesker indtil videre kvæstet.
00.15.55 – 00.18.40: interview med Samuel Rachlin om de mulige konsekvenser af
angrebet. Han beskriver handlingen som “hårrejsende, mareridtsagtig handling” og
siger, at han ikke er i tvivl om at der er tale om terror. Han beskriver
begivenhederne som amerikanernes mareridtsscenarie, men advarer mod
spekulationer om, hvem der kan stå bag, selv om de kan være fristende. Om
reaktionen siger SR at den første respons vil være chok og rædsel, men at
Amerikanerne er mægtig gode til at stå sammen og støtte ofrene og de efterladte.
Om myndighedernes reaktionen mod dem, der står bag siger han at amerikanerne
vil statuere et eksempel, hvis de kan finde ud af, hvem der står bag, ved at slå til
hvor man end kan komme i verden for at vise at Amerikanerne ikke vil stå model
til den slags og hindre enhver form for gentagelse eller inspiration for andre, der
kan gå rundt med den slags idéer.
00.19.00 – 00.22.30: Poul Erik Skammelsen fortæller fra NY at mange mennesker
forståeligt nok er i chok, og at andre bygninger er blevet evakueret, f.eks. FN
bygningen, da den muligvis kunne være de næste mål for terroren. Han fortæller,
at folk i NY ikke er i tvivl om, at der er tale om terrorangreb med de to fly der har
ramt bygningerne så hurtigt efter hinanden. CB fortæller, at de har fået at vide at
1000 mennesker er meldt alvorligt kvæstede og spørger om det også er folk, der
har befundet sig i området omkring WTC. PES svarer, at der ikke er sikkert på det
tidspunkt, men at bygningernes størrelse taget i betragtning, at der må være andre
steder, der er blevet ramt. Han fortæller om de mange, der prøver at komme i
kontakt med sine nærmeste, for at høre om der er sket noget med dem. Han
fortæller, at ud fra hans vurdering af situationen må der også være kommet nogen
til skade udenfor bygningerne. Fortæller at røgsøjlen kan ses fra hele Manhattan, at
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WTC er et symbol, om tidligere angreb, at mange mennesker er i chok og at
Amerikanerne altid frygter en terrorhandling mod dem på grund af deres
involvering i hele verden.
00.23.00 – 00.23.20: Niels Brinch fortæller, at to fly skulle være kapret i Boston og
at det muligvis er de to, der har ramt WTC.
00.23.40 – 00.25.55: NB melder at DFLP, en Palæstinensisk terrororganisation har
taget ansveret for handlingerne. Nævner også rygter om, at der skulle være et
tredje fly på vej. Fortæller at Al Jazeera citerer FBI om at mindst ét af flyene skulle
være kapret. Gentager rygterne om at et tredje fly måske er på vej til området. NB
understreger, at der er tale om spekulation, men at de føler sig rimeligt bekræftet i
nu, pga. udtalelser fra amerikanske kilder, at der er tale om terror. Og at hvis der er
tale om terror, at man så har ramt ind i hjertet af USA og et af USAs største
symboler.
00.26.00 – 00.27.10: Interview med Steffen Jensen som forholder sig til meldingen
om, at den Palæstinensiske gruppe står bag. Taler om at det er det værste stød mod
den Palæstinensiske sag og at det vil betyde at Yasser Arafat skal kæmpe for sin
overlevelse fordi at hele den amerikanske nation vil vende sig mod
Palæstinenserne. Fortæller at det ikke er det Palæstinensiske folk, der står bag, men
en lille bitte yderliggående gruppe af fanatiske islamister og siger, at selv ikke alle
islamiske fundamentalister støtter denne form for terror og at det skader alle
Palæstinenseres sag og alle araberes sag. Bliver afbrudt til sidst i interviewet.
00.27.10 - 00.28.30: Melding om at Pentagon er blevet evakueret. NB fortæller
om tidligere angreb mod USA og om sikkerhedsniveauet hos amerikanerne og
amerikanske interesser i hele verden. CB nævner frygten for, at man ikke har set
hele angrebet endnu, at det tredje fly muligvis er på vej og at angrebet kan brede
sig. NB fortæller at der ikke vil blive taget nogle chancer og at alle centrale
installationer vil blive beskyttet. At man opererer med optimal sikkerhed. Nævner
at forsvaret har enheder mod kemiske angreb og det enorme apparat, der er sat i
gang.
00.28.30 – 00.29.05: Spørgsmål til SJ om, hvordan Arafats problem, hvis det er en
Palæstinensisk gruppe, der står bag og hvordan han vil forholde sig til
begivenhederne. SJ bliver afbrudt inden han kan svare.
00.29.10 - 00.29.55: Melding om at Pentagon er blevet ramt, forvirring om
billederne er fra det Hvide Hus. NB fortæller om eksplosioner ved Pentagon og at
det Hvide Hus er evakueret efter trusler om terrorisme.
00.30.00 – 00.31.00: Gentagelse af GWB første tale efter angrebene.
00.31.00 – 00.32.30: NB opsummerer begivenhederne og at der mindst er 6 dræbt
og 1000 sårede. Han fortæller at Pentagonbygningerne er blevet ramt af et fly og at
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det Hvide Hus er ved at blive evakueret. Ifølge amerikanske kilder er der tale om
en terroraktion. Live billeder fra området omkring Pentagon, som dog ikke viser
Pentagon tydeligt. Skift over til WTC og NB fortæller om Pentagon og at der er
flere tusind medarbejdere i bygningen. Fortæller også at der kommer 80.000
mennesker i WTC i løbet af en dag.
00.32.35 – 00.33.05: Øjenvidneberetning om, at det første fly fløj langsomt ind i
bygningen og at det havde “lined up” for at ramme bygningen.
00.33.10 – 00.36.10: NB bekræfter, at Pentagon er ramt samtidig med, at de to fly
ramte WTC. Endnu en indikation af at der er tale om et koordineret terrorangreb.
CB fortæller om en øjenvidneberetning om en helikopter, der er eksploderet ved
Pentagon. NB fortæller at flere end 20.000 mennesker arbejder i Pentagon. CB
fortæller at ifølge lokale medier er der ild i bygningen og Pentagon er blevet
evakueret. NB fortæller at der er inført flyveforbud over USA, al lufttraffik er
indstillet. Gentager rygter om et tredje fly på vej mod WTC. Politiet afspærrer et
kæmpe område omkring WTC. CB fortæller om telegrammer om at hele området
omkring WTC er et stort kaos af ambulancer og folk, der forsøger at hjælpe
mennesker, der er ramt. NB fortæller at det Hvide Hus er blevet evakueret og at
GWB nok ikke flyver til Washington med det samme, da han vil være omgærdet af
maksimal sikkerhed. NB “Det her er altså meget, meget, meget alvorligt.”
00.36.10 –00. 37.50: Samuel Rachlin fortæller at der tilsyneladende er tale om en
systematisk, veltilrettelagt terroraktion med sigte på at vise USA, at de bestemt
ikke er usårlige og at man kan bruge trivielle midler som flyvemaskiner,
helikoptere, eller hvad der er blevet anvendt i Pentagon for at ramme USA i
hjertet, og i nogle af de mest følsomme centre for finansverdenen og også USAs
forsvarsministerium. Beskriver begivenhederne som uden fortilfælde. Nævner at
det er meget, meget vanskeligt at forudsige, hvad konsekvenserne bliver, men at
man må antage at det vil blive meget meget alvorligt. Bekskriver begivenhederne
som et drama og en tragedie og et mareridt uden sidestykke i moderne historie og
siger at man må gå ud fra at det vil få de mest alvorlige konsekvenser, og at USA
vil gøre det yderste for at komme til bunds i sagen og for at gøre gengæld mod
dem som står bag.
00.37.50 – 00.39.20: NB siger at USA ikke kun er ramt i hjertet, men også i
hjernen, Pentagon, som er en arbejdsplads for 20.000 mennesker. At det er stedet,
hvor verdens mægtigste militærmaskine styres fra, men at angrebene viser at selv
ikke det apparatur er usårligt. Og at det er det amerikanerne har frygtet, og det
efterretningstjenesterne har frygtet. Fortæller om Pentagons sikkerhedsmekanismer
og siger at det er utroligt at det er lykkedes at angribe bygningen. Beskriver
bygningens omfang yderligere.
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00.39.20 – 00.39.50: CB fortæller at finansministeriet også er blevet evakueret. NB
fortæller om, at USA er på det de kalder Red Alert og at alle deres nødprocedurer
går i gang i hele verden, f.eks. i alle ambassader.
00.39.50 – 00.41.15: SR fortæller at alle de centrale funktioner i den amerikanske
administration er samlet i hjertet af Washington og at alt derfor er sat i
alarmberedskab. Fortæller, at selvmordsangreb kun er kendt fra mellemøsten men
at angrebene viser, at alle er sårbare, selv verdens mægtigste land, verdens eneste
supermagt kan ikke gardere sig mod selvmordsterrorister og denne form for
angreb. Gentager, at han vil tro at alt i Washington er sat i alarmberedskab og
nævner at al kommunikation er brudt ned.
00.41.15 - 00.43.45: Interview med Lars Erslev Andersen, terrorforsker fra
Syddansk Universitet. LEA fortæller at vi ser amerikanernes værste mareridt, det
de har frygtet allermest, men at man nok havde forventet at det ville komme i en
anden form. Siger at det helt klart vil ryste USA voldsomt. CB spørger om man
kan stole på, at den gruppe, der har taget ansvaret for angrebene reelt står bag.
LEA siger at det er meget, meget, meget vanskeligt at udtale sig om, om det er en
Palæstinensisk gruppe eller om det er en islamisk gruppe og siger at vi skal være
meget varsomme på ”nuværende tidspunkt” at sige hvem der står bag. Henviser til
tidligere terror. Siger alligevel, at det her tyder på et udenlandsk angreb, men tør
ikke sige om det kommer fra Palæstina. Gentager, at det er meget vanskeligt at
sige, hvem der egentlig står bag. CB nævner den anspændte situation mellem
mellemøsten og USA og spørger hvilke konsekvenser angrebene vil få.
LEA fortæller at USA vil reagere umådeligt stærkt på det her. At de vil hævne det i
det omfang at de kan finde ud af hvem der står bag. Nævner at man i USA vil
kræve en kontant afregning. Forudsiger, at man i fremtiden vil bruge mere på
bekæmpelsen af terror end de 100 milliarder, der blev brugt inden angrebene og at
det vil kunne mærkes i det civile samfund på en lang række punkter.
00.43.45 – 00.44.30: CB opsummerer begivenhederne, fortæller om de to fly og
rygtet om det tredje fly, at Pentagon er angrebet. Afbryder opsummeringen.
00.44.30 – 00.44.46: CB meddeler, at hun netop får at vide at det ene tårn er
kollapset som følge af angrebet og branden.
00.44.46 – 00.47.00: NB tilføjer at alle flyene er kapret. Han fortæller at
Københavns Politi har hasteindkaldt sine ledere til møde om sikkerheden i
København. Siger at det, hvis der er tale om terror, er det koordineret i mindste
detalje. Får at vide at der er flere eksplosioner i WTC, ”Det er nok det værste
inferno man kan forestille sig”. Fortæller om evakueringer i USA,
Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet, Det Hvide hus er ved at blive evakueret.
CB spørger, hvordan det kan lykkes terroristerne at ramme USA i hjertet. NB
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svarer ved at fortælle, at Pentagon er meget velbevogtet. NB påpeger, at alle
hovedstader i hele verden spørger sig selv, ”gud, er det nu os næste gang?” pga.
den koordination, der skal til for at få tre fly til at ramme de to angrebsmål
nærmest på samme tid.
00.47.10 – 00.48.00: Gentagelse af øjenvidneberetning.
00.48.00 – 00.50.45 : CB opsummerer, at det ene tårn er kollapset og NB fortæller
om masseevakueringer og om selve kontorkomplekset, som består af flere
bygninger. Fortæller, at det nu er bekræftet at det ene fly er fra American Airlines
og om tidligere forlydender om at FBI arbejder med en teori om, at mindst et af de
tre fly skulle være kapret. Billeder fra WTC, som NB taler om, at må stamme fra
den tredje eksplosion man har hørt om i bygningen. Billederne er fra
sammenstyrtningen af det ene tårn, men det er ikke klart for værterne på dette
tidspunkt. Billeder af NY vises, indhyldet i røg og CB fremhæver at
redningsmandskab og brandmand ikke kan stille så meget op over for
begivenhederne.
00.50.45 – 00.52.15: SR bliver spurgt, hvad der sker og hvad man kan forvente.
Han fortæller, at siden man har kunnet ramme Pentagon er der ingen grænser for,
hvilke bygninger kan blive de næste mål. Siger at der ikke er noget fortilfælde og
at det udvikler sig mere og mere rædselsfuldt. Taler om, at han har opholdt sig på
Manhattan som turist eller som reporter men bliver afbrudt af CB. Hun fortæller at
SR er bosat i USA og spørger hvad der sker inde i ham når hans hjemland bliver
angrebet fra alle sidder. Han fortæller at han gerne vil til Washington hurtigst
muligt for at være sammen med sine nærmeste og for at komme så tæt på historien
som man nu kan komme. Siger at han venter på at høre, hvornår han kan komme
med et fly til Washington.
00.52.15. – 00.53.45: NB opsummerer begivenhederne, fortæller om rygterne om
den tredje eksplosion, om de bygninger, der er blevet evakueret og henviser til en
time gammel rapport om de døde og tilskadekomne.
00.53.45 – 00.55.15: Det første gennemarbejdede indslag, der vender tilbage til
Nyhedernes sædvanlige format. Indeholder en opsummering af begivenhederne.
Efterfølges af en kommentar fra NB om, at der sker verdenshistorie i USA.
00.55.15 – 00.55.35: NB fortæller at Palæstinensiske flygtninge i Libanon er gået
på gaden for at fejre angrebene.
00.55.35 – 00.58.22: CB og NB diskuterer, hvem der står bag. Taler om at DFLP
har taget ansvaret, men at LEA har sagt at det er for tidligt at tro på det på
nuværende tidspunkt. Henviser til bomben i Oklahoma, fortæller om teorierne om
muslimske terrorister den gang men at der var tale om en Amerikaner. CB
fortæller om fly fra SAS som var på vej til USA, men som var blevet vendt om.
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CB fortæller at ingen danske fly er på vej til USA. NB gentager at det ene tårn
skulle være kollapset, siger at det ikke tyder godt for tallene over dræbte og
tilskadekomne, henviser til tallene, nævner, at de er en time gamle. Siger at det var
før angrebet på Pentagon og at de har hørt om en tredje eksplosion og en brand et
andet sted i Washington.
00.58.22 – 00.58.43: CB fremhæver, at alt det de fortæller endnu ikke er bekræftet
100% og at det altså er svært at sige hvad der sker i USA i øjeblikket. CB siger at
en ting er helt klar, der bliver skrevet historie i øjeblikket og at det er forfærdeligt,
det der foregår.
00.59.30 – 01.00.35: CB fortæller om et telegram, der fortæller at den ”Saudi
Arabiske terrorist, Osama bin Laden” har nægtet at have nogen som helst
forbindelse til terrorangrebene. Ifølge en af hans talsmænd er han nærmest
indigneret over at være blevet sat i forbindelse med terrorangrebet i dag. NB siger,
at det er et spørgsmål om man skal tro på det eller ej, og fortæller at Osama bin
Laden har tidligere erklæret sin egen Jihad og erklæret krig mod USA og alt det,
der er amerikansk. Siger at man mener at han står bag bombningerne mod de
amerikanske ambassader i Kenya og Tanzania med flere hundrede dræbte.
Fortæller at der er faldet domme i de sager, og at Amerikanerne har hævnet dem
ved at sende missiler mod OBLs formodede baser i Afghanistan.
01.00.45 – 01.02.45: NB fortæller om rygter om at Capital Hill skulle være ramt.
Siger at CNN har fortalt at Capitol Hill er ramt, men siger bagefter at det er
forkert.
01.02.45 – 01.03.50: NB taler om antallet af ansatte i WTC og Pentagon. Fortæller
at rygterne er en terroraktion der muligvis kommer fra mellemøsten. Siger at vi vil
komme til at høre om det her og tale om og referere til i mange år og at SJ har sagt
at det vil ændre hele situationen i mellemøsten. Siger at vi hørte for at Osama bin
Laden, der menes at stå bag bombeangrebene i Kenya og Tanzania sige at han ikke
har gjort det og at han tager afstand fra det. Siger at det er lidt vanskeligt at vurdere
troværdigheden af det men at de ikke kan gøre andet end at citere ham for det.
Fortæller at det selvfølgelig er tidligt at pege på nogen speciel, men at alles øjne
rettes mod mellemøsten.
01.07.50 – 01.09.12: CB siger at lige nu venter verden på at se hvad der kommer
til at ske. Hun spørger NB, hvad der sker og om det er en krigstilstand eller
krigserklæring. NB svarer, at man næppe kommer tættere på en krigserklæring,
men at det ikke er fra en nation som sådan. Gentager, at man ikke kommer tættere
en krigserklæring mod USA, fortæller at man har angrebet forsvarsministeriet og
hjertet og hjerne af USA. Forudser at hele det amerikanske system, militæret,
efterretningstjenesten og FBI, de enorme apparater man har til rådighed retter
fokus mod det her for at sikre amerikanske installationer, virksomheder,
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ambassader, amerikanske interesser, baser, skibe i havne. ”Alt vil ryge op på rødt,
alt ryger op på rødt. Der er alarmtilstand overalt i USA.”
01.09.55 - 01.11.10: NB fortæller at præsidentens rolle i USA er at samle nationen
at kommunikere til nationen, at forsikre amerikanerne om at der er nogen der tager
sig af dem, at der er nogle, der tager sig af det her og at der bliver gjort noget og så
at samle nationen i den sorg. Han fremhæver, at de kun har meget lave dødstal lige
nu, men at der desværre er al grund til at tro, at de bliver meget, meget større.
Nævner igen at den amerikanske præsidents funktion her er at være manden der
leder landet, også i en tilstand af sorg. Citerer en af ”verdens mest anerkendt
terrorforskere, Paul Wilkinson, som kalder det her en meget alvorlig eskalation af
terrorisme. Wilkinson taler også om angrebene i Nairobi og Tanzania og nævner
Lockerbieulykken ”som skræmte hele verden.” Siger at det her mildest talt er på
højde med det eller endnu mere alvorligt og at det amerikanske sikkerhedsapparat
er i fuld alarmberedskab.
01.12.13 - 01.12.37: NB taler om præsidentens sikkerhed, at han næppe tager
tilbage til det Hvide Hus da alle alarmsignaler står på rødt nu og at man kunne
frygte, at det Hvide Hus kunne være det næste mål. Fortæller at Bush vil komme til
at opholde sig et meget sikkert sted.
01.13.20 – 01.15.00: NB fortæller om forlydender om en bilbombe uden for State
Department. Mens han taler om bilbomber kollapser det andet tårn, hvilket han gør
opmærksom på og beskriver mens det sker. Første gang i udsendelsen kommer
lyden fra Manhattan i forgrunden, ellers har der kun været lydløse billeder. NB
beskriver begivenhederne som en ufattelig katastrofe.
01.15.40 – 01.17.20: NB fortæller at begge tårne er kollapset. Supplerer med
information om de to tårnes højde og taler om at toppen af de to tårne er kollapset.
CB siger at det er en kæmpe, kæmpe katastrofe vi er vidne til og NB tilføjer at det
er helt ubeskriveligt.
01.17.20 – 01.18.00: Kommentar fra SR. NB sammenligner angrebet med bomben
i Oklahoma. SR sammenligner det med Pearl Harbour og forudser, at angrebene
vil få lige så store historiske konsekvenser, fordi det er en handling som USA
umulig kan sidde og overhøre. Det må få de mest alvorlige konsekvenser som
USA kan gribe til. Det er ikke en verdenskrig men en total krig mod enhver form
for terrorisme som USA kan komme til livs, nævner at det er den mindste
konsekvens. Sidestiller angrebene igen med Pearl Harbour og at USA blev taget på
sengen den gang. Fremhæver at angrebet er gennemført på trods af den sikkerhed
og højteknologiske forsvarsmekanismer, nævner at de er blevet tilintetgjort og at
angrebene har vist at man ikke kan stille noget op. Han forudser at angrebene vil
betyde at USA fra præsidenten og nedefter vil gøre alt for at bruge det her til at det
aldrig, aldrig må gentage sig.
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01.19.40 – 01.21.36: NB taler om, da OBL angreb de to ambassader i Kenya og
Tanzania, hvor der gik meget kort tid før USA slog til med 70 krydsermissiler mod
OBLs base i Afghanistan. Nævner at OBL har taget afstand fra det her. Spørger SR
om konsekvenserne, siger at det her må få frygtelige konsekvenser. SR svarer at
han tror det er ensbetydende med en total krig mod terrorisme, hvor USA vil have
en formodning om, hvor de terrorister har hjemme og holder til. Forudser, at man
vil slå til uden nogen som helst barmhjertighed og uden nogen som helst
forbehold. forudser at angrebet vil have mange fædre og at det vil tage tid inden
man får etableret, hvem der står bag, men at der ikke er tvivl om at konsekvenserne
vil blive en total krig mod terrorisme, international terrorisme. Siger at det er klart,
at det ikke er nogen lille gruppe der står bag, men at det er en gruppe med store
midler, der har alle ressourcerne til at gennemføre angrebet med den logistik den
har krævet. Siger at USA er oppe over for en meget, meget stærk og ubarmhjertig
og nådesløs modstander og at han tror at amerikanerne er parate til at bruge
tilsvarende midler for at komme det her til livs.
01.21.50 – 01.23.15: Interview med et dansk øjenvidne, Elsebeth Mifsut, som
fortæller om hendes oplevelse af angrebet. Siger at der er vild kaos og at det
næsten er ubeskriveligt, simpelthen forfærdeligt.
01.24.57 – 01.24.40: CB fortæller, at Mogens Lykketoft fordømmer på det
skarpeste disse forfærdelige ugerninger, som han kalder dem. Han udtrykker sin
dybeste medfølelse med ofrene og deres familier. CB oplyser, at regeringen vil
komme med en udtalelse senere om dagen. CB fortæller også at det officielle Israel
skulle være på vej til USA. Nævner at det vil blive svært, da alle flyvninger over
USA er indstillet.
01.24.40 – 01.26 30: NB opsummerer begivenhederne endnu en gang.
01.26.30 – 01.27.32: CB fortæller at DFLP har fralagt sig ethvert ansvar for
begivenhederne. Indslag med en udtalelse fra DFLP om at de er imod terrorisme
og drab af civile, men at de opfordrer USA til at revurdere deres holdning over for
det Palæstinensiske spørgsmål, da deres nuværende holdning vækker vrede og had
i den Palæstinensiske befolkning og hele den muslimske og arabiske befolkning.
01.27.32 – 01.29.46 : NB og CB opsummerer begivenhederne.
01.29.46 – 01.30.26 : NB fortæller om et telegram om at en FBI kilde fortæller at
et kapret fly er på vej mod Pentagon. Ender med at sige ”Det her virker jo altså...
Det er jo næsten ikke til at forestille sig...”
01.30.55 -01.32.10: Redigeret indslag med speak-over. Opsummering af
begivenhederne og interview med et amerikansk øjenvidne der fortæller om folks
følelsesladede reaktion.
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01.32.10 – 01.32.34: Udtalelse fra Tony Blair, Premierminister, Storbritannien:
“This mass terrorism is the new evil in our world today. It is purpetrated by
fanatics who are utterly indifferent to the sanctity of human life. And we, the
democracies of this world are going to have to come together, to fight it
together and eradicate this evil completely from our world.”
01.32.35- 01.33.25: NB gentager meldingen fra et fransk telegrambureau om, at et
kapret fly skulle være på vej mod Pentagon, men at det ikke er bekræftet af andre
bureauer. Fortæller at alarmberedskabet ikke er forhøjet i København, men at der
bliver holdt møder om sagen.
01.33.35 – 01.34.30: Gentagelse af Bushs første tale efter angrebene. CB siger, at
præsidentens tale er fra tidligere på dagen, inden man fandt ud af at Pentagon også
blev angrebet.
01.35.30 – 01.38.22: Billeder af den anden sammenstyrtning af WTC. NB siger, at
man ikke ved noget om ofre og omkomne. Bygningerne er stadigvæk hovedfokus.
NB ”USA i chok”. Billeder af folk, der løber væk fra bygningerne. CB fortæller
om evakueringer. Billeder og lyd fra brandbiler i aktion. CB henviser til de første
tal over tilskadekomne, men siger at man ikke ved nærmere, hvor mange er
kommet til skade.
01.38.22 – 01.39.32: CB fortæller at det ikke kun er USA, som er ramt af det her,
hele det internationale samfund reagerer meget. Nævner at Tony Blair har udtalt
sig, og at Mogens Lykketoft fordømmer angrebene. Fortæller at den danske
efterretningstjeneste har skærpet sikkerheden i København på flere områder.
Fortæller at PET ikke vil uddybe hvordan sikkerheden skærpes. CB og NB taler
om sikkerheden ved den amerikanske ambassade i København og ved andre
amerikanske interesser.
01.39.33 – 01.40.20: NB siger at man nok også ser på sikkerheden hos israelske
mål men at det er gætterier, fordi den gruppe, der tidligere påtog sig ansvaret,
DFLP, har sagt at de ikke har noget med det at gøre. Han nævner også at OBL,
erklæret fjende af USA har sagt at han heller ikke har noget med det at gøre.
Fortæller at Yassir Arafat fordømmer angrebene.
01.40.20 – 01.41.59 : SR udtaler sig i forbindelse med udtalelsen fra Yassir Arafat.
Siger at der vil være mange fædre, men at der også vil være mange som fralægger
sig ansvaret. Synes ikke det er så vigtig at prøve at finde de ansvarlige, at det er
umuligt. Han fortæller at det, der er vigtigt er at konstater , at det der ikke måtte
ske er sket og fremhæver at det er et meget, meget alvorligt problem for den
amerikanske sikkerhedstjeneste, at de er kommet til kort i situationen. Taler om
konsekvenserne af denne udfordring og siger at det på sin vis er en krigshandling,
som er begået mod USA og at USA ikke kan ignorere den. Siger at det, der er
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interessant er at analysere og fokusere på, hvordan USA vil reagere i de
kommende timer og dage. Siger, at han tror det vil have de alvorligste
konsekvenser, så snart man har fokuseret ind på, hvem der står bag.
01.42.35 – 01.42.47: NB fortæller at PFLP lægger afstand, eller rettere sagt ikke
påtager sig skylden for angrebene.
01.43.08 – 01.44.26: SR siger, at det her ikke er Hollywood, men at det er den
skinbarlige, forfærdelige, hårrejsende virkelighed. Nævner at han tænker på de
mennesker, der må være fanget i det inferno, der hersker på sydspidsen af
Manhattan og siger at mange tusinde mennesker må være direkte berørt af
angrebene. Siger at han tror at antallet af omkomne må være meget højt. CB
fortæller at der er en lind strøm af ofre til hospitalerne i NY og at det startede
allerede en time efter eksplosionerne i WTC. Fortæller at mange er forbrændt fra
top til tå. Siger at 50-60 læger og sygeplejersker forsøger at gøre hvad de kan for
de mennesker, der bliver ved med at blive bragt ind på hospitalerne i området.
01.44.26 – 01.45.03: SR retter opmærksomheden mod passagererne i flyene, siger
at man ikke ved, hvor mange, der har været om bord. Siger at det kan være flere
hundrede, men at der ikke foreligger telegrammer om det. Siger, at hvis hans
formodning er rigtig, er der tale om meget store tal for ofre og sårede. NB siger at
telegrammerne melder om at flyene nok nærmere er blevet stjålet, men at man ikke
ved det med sikkerhed.
01.45.03 – 01.46.14: CB fortæller om folk, der har fået røgforgiftning og traumaer
og alvorlige forbrændinger. NB fortæller om en Nordea medarbejder, der var i
bygningen da det første fly ramte. Fortæller også at de har haft kontakt med
medarbejderen, som fortalte at han ville gå ud af bygningen. Siger at Nordea
forsøger at få kontakt til ham igen, men at det ikke er lykkedes da alle
kommunikationssystemer er svært belastede eller brudt sammen. Fortæller også at
det russiske luftvåben også er i gang med visse forholdsregler, som ligger i deres
beredskabsplaner.
01.46.32 – 01.48.40.: Thorkild Dahl fortæller fra Udenrigsministeriet, at
regeringens sikkerhedsråd, bestående af statsministeren, udenrigsministeren og
justitsministeren, kommer med en regeringserklæring, som er ved at blive
udarbejdet af embedsmænd. Siger at den skal koordineres med ambassaden i USA,
med amerikanerne selv, med de allierede i NATO og EU. Siger at det her ikke er
en lille amerikansk ting, men at det er noget, der berører hele verden. At det
berører vores økonomi og sikkerhed. Regner med at erklæringen kommer om 1520 minutter. CB bekræfter at det er et verdensomspændende problem det her og at
det ikke kun er USA, der er ramt af det. Siger at vi oplever, at hele det
internationale samfund frygter for hvad der kan ske. Spørger til yderligere
sikkerhedsforanstaltninger man vil foretage. TD fortæller, at det ikke er fordi der
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er de helt store afspærringer i København og at det her er så stort og uhyggeligt at
det er planlagt af hjerner som er langt mere end tilfældige små demonstrationer i
København. Siger at man automatisk udpeger steder, hvor man kan få ballade, den
amerikanske ambassade, ministerier osv. Siger at alle er taget på sengen med det
her, og at man først nu er ved at komme op i gear. Taler om at det er en meget,
meget stor ting, der er sket langt fra Danmark, men at det er en verdensbegivenhed,
og at fokus lige nu er der hvor den er sket.
01.49.37- 01.50.03: CB fortæller om de konsekvenser angrebene har haft på
aktiemarkederne i København og i Frankrig.
01.50.03 – 01.50.25: NB fortæller om en udtalelse fra Arne Melchior fra CD som
opfordrer til medfølelse, støtte og samarbejde med USA som han betegner som
Danmarks mangeårige beskytter.
01.50.25 – 01.51.28: CB fortæller at den israelske hær skal til USA, NB følger op
på, at der er tale om redningsarbejdere. SR fortæller om israelernes erfaring med
terror og at de har forstand på, hvordan man kommer ofrene til undsætning.
01.51.28 – 01.53.10: CB fortæller at USA’s sikkerhedsrådgiver Condolyzza Rice
og vicepræsident Dich Cheny har samlet cheferne for de væsentligste organer i
forbundsstaten. NB uddyber at både de føderale, statslige organisationer som FBI,
hele forsvaret og de store efterretningstjenester og NY’s institutioner træder i
værk. Siger at vi bevæger os fra den enkelte brandmand, sygeplejerske og læge op
til en større redningsaktion og at niveauet over det er det sikkerhedsapparaturet,
som skal forhindre nye angreb og sikre installationer. Siger at hele det system går i
gang nu. Fortæller at den Ruslands præsident, Putin, har udtrykt sin kondolence og
bekymring, kondolence til det amerikanske folk over for terrorangrebet og kalder
det en frygtelig tragedie. Fortæller at Tony Blair siger at denne form for
masseterrorisme er det nye onde i vores verden i dag. Siger at den russiske
præsident har bedt sit luftvåben om at foretage forskellige sikringer af bygninger
og nævner at Rusland og USA faktisk på det seneste har indledt et antiterrorsamarbejde i erkendelse af at russerne en eller anden dag også for nogle
problemer som Amerikanerne.
01.53.10 – 01.54.08: CB opsummerer begivenhederne, tilføjer information om de
folk, der strømmer til hospitalerne og om redningsmandskabet, der forsøger at gøre
hvad det kan på stedet.
01.54.08 – 01.54.29: NB fortæller at der lige er kommet en udtalelse fra NY’s
borgmester Rudi Guiliani, hvor han siger at et forfærdeligt antal menneskeliv er
blevet tabt i katastrofen.
01.54.29 – 01.55.38: CB fortæller at de har modtaget kommentar fra Jacques
Chirac. Indslag med JC: ”Det er med gru, at Frankrig netop har hørt om disse
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djævelske attentater, der findes ikke andre ord for det, som netop har ramt USA. I
denne forfærdelige stund er det franske foks tanker hos det amerikanske folk. Vi
giver udtryk for vores venskab og solidaritet i denne tragedie. Og jeg forsikrer
præsident Bush om at han har min fulde støtte. Frankrig har som bekendt altid
fordømt terror på det stærkeste. Vi mener, at man skal bekæmpe den med alle
midler. Derfor må De nu have mig undskyldt, idet jeg er nødt til omgående at
vende tilbage til Paris. Tak.”
01.55.38 – 01.56.10 : NB fortæller at den danske ambassade i Washington melder
om, at så vidt de ved, er der ikke tale om nogen danske tilskadekomne eller dræbte
danskere ved tirsdagens terroraktion i NY. Han fortæller at folketingets
udenrigspolitiske nævn er på studietur i USA, at de befinder sig i Washington og
skulle have været på besøg i Pentagon onsdag. Citerer Svend Åge Jensby fra
Venstre, der siger at dagens angreb er ubeskriveligt.
01.56.10 – 01.57.29: Gunilla Roijer rapporterer fra ambassaden i København, der
fortæller om blomster, som både danskere og amerikanere, i chok over
begivenhederne har lagt foran ambassaden. Fortæller også at der er relativt roligt
ved ambassaden.
01.57.29 – 01.58.00: NB fortæller om et telegram om, at et 747 Boeing jetfly fra
Chicago til NY er styrtet ned . Understreger, at der ikke er nogen oplysninger om
at det her er kædet sammen terrorangrebene. Gentager at et amerikansk fly er
styrtet ned i det vestlige Pennsylvania.
01.58.00 – 02.00.45: CB og NB opsummerer begivenhederne. Billeder viser den
anden sammenstyrtning af WTC.
02.00.45 – 02.01.13: NB fortæller at den Palæstinensiske leder, Yassir Arafat,
fordømmer angrebene og sender sin kondolence til det USA’s præsident GWB og
det amerikanske folk. YA siger, at dette er noget , der ikke er til at tro kan være
sket, at han var til møde med EU og at ”vi” fordømmer dette fuldstændigt.
02.01.13 – 02.02.45: CB fortæller at Yassir Arafat og hele det internationale
samfund fordømmer de handlinger, der er sket i USA. Spørger Steffen Jensen
hvilke konsekvenser angrebene vil få. SJ siger, at situationen i mellemøsten er gået
fra at være et israelsk problem til at være nummer 1 internationalt problem på alles
dagsorden. han siger at Arafat godt kan se at USA og hele den vestlige verden ville
vende sig meget kritisk mod ham og hele den arabiske verden, hvis det viser sig at
være Palæstinensiske eller islamiske grupper, der står bag. Siger at man ”virkelig
må mane til besindelse i retning af at pege fingre mod nogen grupper, også fordi vi
ved at blot ved at sidde og pege fingre mod islamiske eller arabiske grupper, så vil
hadet mod alle disse mange grupper... alle almindelige, normale, ordentlige
Arabere, Palæstinensere og muslimer rundt om i verden, de vil simpelt hen blive
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lagt for had.” Siger at vi derfor alle sammen må passe på med, hvem vi peger
fingre ad indtil vi ved, hvem der står bag.
02.02.45. – 02.03.49: CB fortæller om den oprindelige melding om, at det var
DFLP, der stod bag, siger at det ikke vides endnu, men at DFLP, som er er militær
fraktion af Yassir Arafats PLO fralægger sig alt ansvar. Gentagelse af interview
med talsmanden for DFLP
02.03.57 – 02.04.35: Indslag, der viser Yassir Arafat udtale sig: ”First of all I am
offering my condolences, the condolences of the Palestinian people to the
American President, President Bush, to his Government, to the American People
fo this terrible act. We are completely chocked. Completely chocked.
Unbelievable.” Efterfulgt af en kommentar fra NB om, at YA helt klart er
chokeret.
02.04.35 – 02.04.51: NB læser en udtalelse fra Anders Fogh Rasmussen: “Det er
en chokerende handling og jeg er dybt rystet over at den kan finde sted i USA. Vi
ser her at virkeligheden overgår fantasien, en ufattelig tragedie, min dybeste
medfølelse med ofrene deres familier og hele det amerikanske folk.”
02.04.51 – 02.07.28: NB taler om PFLP og DFLP, og at der er nogen, der er meget
hurtige til at lægge afstand til angrebene. Spørger Steffen Jensen om, hvad der
foregår blandt Palæstinensere nu. Nævner, at de har hørt om Palæstinensere, som
har affyret glædesskud i luften over angrebene. SJ siger, at selv om der er nogle
Palæstinensere, der jubler over at se verdens supermagt, som nogle i den islamiske
verden kalder den store Satan, nu er blevet mål for så massivt et terrorangreb, kan
det ikke bruges som et argument for, at det er dem som står bag. Han siger at de
ser USA som deres modstander og at de godt kan glæde sig over at USA nu føler
den smerte som de selv føler at de har lidt under så længe.
Fortæller at han heller ikke tror det er PFLP eller DFLP. Siger at det ikke minder
om deres typiske aktioner, siger at de er for små og at der i stedet er tale om nogen,
der har “mange, mange, mange penge, formentlig også en eller anden med støtte
fra en eller anden stat. Så vi taler om et eller andet meget stort.” Henviser til den
israelske ambassadør, som er “blevet lagt for had i Danmark” fordi han har udtalt,
at man bruger tortur over for tikkende bomber, dvs. folk, der ved hvor en bombe
skal springe. Funderer over, at amerikanerne ville benytte sig af de samme
metoder, hvis de mente at de kunne forhindre noget af det her, SJ nævner flyet i
Pennsylvania som eksempel. Siger at det ikke er undskyldning for brug af
metoderne, men at det er en forklaring.
02.07.30 – 02.08.20: CB præsenterer et indslag med kommentaren fra Tony Blair
med ordene ”fordømmelse fra hele det internationale samfund. Flere lande i
Europa...”. Præsenterer bagefter Tony Blairs kommentar, som bliver gentaget.
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02.08.20 – 02.08.38: NB fortæller om en melding fra American Airlines om at de
har mistet to fly og at der var 156 mennesker om bord. NB siger, at man ikke ved
om det er de fly, der har været involverede i angrebene.
02.08.55 – 02.10.45: Indslag, hvor Thorkild Dahl fortæller om den proces, der går
forud for regeringserklæringen. Fortæller at Poul Nyrup Rasmussen koordinerer,
hvad der bliver Danmarks holdning og at han snart vil mødes med Regeringens
sikkerhedsudvalg. CB spørger til hvad man kan forvente at erklæringen vil
indeholde, TD svarer, at den vil ligne udtalelserne fra den franske præsident og
Tony Blair. At man vil sige at man står fast i den her situation og at man ikke
åbner for eller accepterer nogen form for terrorisme. At det vil være en
solidaritetserklæring over for USA og den amerikanske regering, samtidig med at
man vil komme med en hilsen til det amerikanske folk og beklage de lidelser det
går igennem.
02.11.10 – 02.13.22: Interview med Poul Erik Skammelsen i NY som beskriver
situationen. CB fortæller at den nederste del af Manhattan er evakueret. PES
forudsiger at mange, mange mennesker er omkommet pga. omstændighederne.
Siger at byens brandchef har udtalt, at det er en krigszone NYerne er i lige nu. NB
spørger om man har kunnet rede folk ud af WTC inden det kollapsede, PES svarer
at han tror at man har haft meget svært ved et. Fortæller at borgmesteren har sagt,
at han personligt så folk hoppe ud af bygningerne inden de styrtede sammen.
Afslutter med at han tror der er meget, meget lidt man har kunnet gøre pga.
bygningernes størrelse.
02.13.30 – 02.16.15: Indslag med Gunilla Roijer som beskriver situationen ved den
amerikanske ambassade. Hun interviewer en repræsentant fra Ambassaden,
Chassid Affair Larry Butler, som fortæller om reaktionerne i ambassaden. Både
den menneskelige reaktion og de sikkerhedsforanstaltninger man har truffet. GR
spørger om han forventer at der vil ske noget i København, hvorefter han svarer at
man ikke kan vide det, at de er overbevist om, at der ikke vil ske noget, men at de
alligevel er forberedt på det. Ambassademedarbejderen vil ikke gætte på, hvem der
står bag men fremhæver at terrorismen er et globalt problem.
02.16.15 – 02.17.55: NB fortæller om et telegram, der siger at United Air har
mistet en af deres router, men at det ikke er bekræftet. Fortæller om evakueringer
af NATOs hovedkvarter og af S-Koreas repræsentation i NY og W. Fortæller, at
der er en reaktion fra Talebanstyret i Afghanistan, vel at mærke hvor OBL
angiveligt holder til, de vil indkalde til en nyhedskonference tirsdag nat lokal tid.
NB fortæller at man ikke ved, hvad de vil sige til konferencen, men at OBL har
været nævnt, som en af dem, der kunne stå bag. Siger, at OBL i hvert fald har
midlerne til at gennemføre så omfattende og meget dyr operation. ”Men, igen er
det gætværk.” CB siger, at de har mere gætværk, at en official fra islamisk jiihad,
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som er en Palæstinensisk terrororganisation, siger at de angreb, der har fundet sted
i dag er en følge eller en konsekvens af den politik som USA fører i mellemøsten.
Men, som sagt, gætværk...
02.18.55 – 02.20.11: Gentagelse af interview med et dansk øjenvidne.
02.20.11 – 02.20.55: CB fortæller, at Nyhederne naturligvis sender uafbrudt resten
af dagen og aftenen, afbrudt af nogle timenyheder. Siger at de simpelt hen følger
udviklingen i USA. Opsummerer begivenhederne.
02.20.55 – 02.25.09: CB siger at hele det internationale samfund, inklusive Yassir
Arafat, har fordømt aktionerne. Siger, at der ikke er nogen forlydender om, hvem
der står bag og at de forsøger at lade være med at gætte for meget. Spørger LEA
hvilke konsekvenser angrebene vil have på styrkeforholdet mellem mellemøsten...,
hvis man tager afsæt i, at det formentlig er mellemøsten som i et eller andet
omfang står bag det her angreb. LEA siger at uanset hvem det er, så vil reaktionen
være meget, meget dramatisk på en lang række fronter. Han siger at hvis der er tale
om Palæstinenserne eller OBLs folk, som begge har sagt, at det ikke er tilfældet, at
man så vil kræve en meget kontant reaktion. Han nævner, at man bombede
Afghanistan og Sudan da man mente at OBL stod bag angrebene i Ø-Afrika. Siger
at han ikke er i tvivl om, at hvis man kan udpege nogle bestemte grupper for at
være det her, så vil amerikanerne gøre alt for at holde dem ansvarlige.
CB spørger, hvad LEA siger til, at angrebet er en decideret krigserklæring. LEA
svarer at han egentlig godt kan tilslutte sig den formulering. Siger at et angrebet er
et enormt dramatisk angreb mod hjertet af finansverdenen i NY, WTC. At det er en
kæmpebygning og at man samtidig angriber Pentagon i Washington. ”Så det... det
er... det er en krigserklæring.”
CB spørger til udtalelsen fra Islamisk Jiihad om, at angrebene er resultatet af
USA’s politik i forhold til hele mellemøsten. LEA svarer, at talsmanden ikke kan
vide det, med mindre han er involveret i det, men at der er mange der mener at
USA’s politik i mellemøsten er helt forfejlet. CB fortæller om meldinger fra den
Palæstinensiske Vestbred, som udtrykker glæde over angrebene. LEA siger, at det
naturligvist ikke er klogt og at dem, der fejrer det vil blive holdt ansvarlige for det
på en eller anden måde. Fortæller om tidligere eksempler på, hvordan
Palæstinenserne har jublet over noget, der går ud over USA pga. deres entydige
støtte til Israel.
02.25.18 – 02.25.53: Gentagelse af kommentar fra Yassir Arafat.
02.25.53 – 02.27.02.: NB fortæller at American Airlines bekræfter, at to af deres
fly var involverede i terrorangrebene. Flyene havde 156 passagerer plus
besætninger. Siger at der er tale om at kaprede fly med passagerer, som er anvendt
til terrorangreb. Fortæller også, at United Airlines har mistet et fly, som styrtede
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ned i nærheden af Pittsburg, men at der ikke er en bekræftet sammenhæng med
terrorhandlingerne.
02.27.02 – 02.27.30: Gentagelse af synspunktet fra Islamisk Jiihad om, at USA’s
politik i mellemøsten er grunden til, at USA har været udsat for angrebene.
02.27.30 – 02.30.11: Steffen Jensen advarer mod at man drager den konklusion, at
Palæstinenserne står bag, selv om de jubler over angrebene. Siger at det er set før,
f.eks. i forbindelse med Golfkrigen. Siger til gengæld at det ikke betyder, at de
ikke har været involveret, men at han bare prøver at passe på med at pege fingre
ad, hvem der står bag. Fremhæver, hvor sårbare demokratiske samfund som dem vi
lever i er over for terrorisme, specielt over for selvmordsterrorisme, at terrorismen
har fundet det svage punkt i demokratiske samfunds brynjer.
SJ forudser, at USA nu vil gå i gang med at søge efter de ansvarlige og slå dem
med al den magt en supermagt i verden har. Trækker referencer til tidligere
reaktioner og siger at der ikke bliver nogen sympatisk måde at klare den her kamp
på, at det bliver hårdt og brutalt. Siger, at det er den kortsigtede metode, man bliver
nødt til at bruge nu, men at man langsigtet må løse de problemer, der er mellem
Palæstina og Israel. Siger at de fundamentale problemer mellem dem er
rekrutteringsgrundlaget for terrorismen og at verden er nu blevet en del af
mellemøsten og at man nu sidder med valget mellem det dårlige, og det endnu
dårligere.
02.30.11 – 02.31.01: NB fortæller om et telegram om at George Robertson, Natos
generalsekretær opfordrer alliancens medlemmer og deres væbnede styrker om at
forsone sig mod terrorisme. NB fremhæver at det er en meget alvorlig reaktion.
Fortæller at Tysklands Kansler Gerhardt Schrøder har indkaldt til et møde i det
føderale sikkerhedsråd og at han udtrykker kondolence med ofrene og kondolence
til det amerikanske folk til præsident GWB.
02.31.01 – 02.32.26: CB opsummerer begivenhederne, fremhæver, at man ikke
kender til antallet af omkomne og tilskadekomne.
02.32.26 – 02.33.16: NB gentager information om de involverede fly, fortæller
også at Storbritannien har øget sikkerheden ved alle offentlige bygninger,
ambassader og konsulater. NB fortæller at 2000 Palæstinensere er gået på gaden i
Nablus for at fejre angrebet og hylde OBL, den terrorist, der menes at stå bag
tidligere angreb på amerikanske ambassader i Tanzania og Kenya.
02.33.16 – 02.35.48: PES fortæller om situationen i NY og at man ikke har en
præcis idé om antallet af omkomne. Fortæller at der normalt arbejder 50.000
mennesker alene i WTC og at der normalt er 150.000 besøgende i de to bygninger.
Siger at begivenhederne overstiger myndighedernes værste formodninger om hvad
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der kunne ske som følge af et terrorangreb og fortæller om de mange mennesker,
der færdes i området. Siger at det er millioner af mennesker der skal ud af området.
02.35.53 – 02.36.29: NB fortæller at United Airlines har mistet et fly, der er styrtet
tæt ved Pittsburg og at de er meget bekymrede over den skæbne, der er overgået et
af deres andre fly, som de ikke ved hvor er.
02.36.29 – 02.36.56: NB fortæller om ”en meget interessant kommentar fra
Afghanistan, hvor terroristen OBL menes at opholde sig mere eller mindre under
Talebans paraply.” Fortæller at Telebanstyrets talsmand nu i en officiel udtalelse
siger, at Taleban tager afstand fra angrebene i USA. NB siger at Taleban altså
absolut ikke kan støtte det angreb der er mod USA, selv om Taleban på mange
områder er fjender af USA.
02.336.57 – 02.39.09: Thorkild Dahl forholder sig til at Natos hovedkvarter er
blevet evakueret. Fortæller at Nato normalt er meget åbne, men at den
sikkerhedsmæssige graduering er en helt anden når sådan noget sker. Fortæller at
den amerikanske krise er blevet synlig. Fortæller, at Natos generalsekretær har sagt
at man nu må se på sikkerhedsformåen rundt omkring og at Nato landene nu skal
til at samarbejde om, hvordan man bekæmper terrorisme. TD henviser til
samarbejde mellem landene om bekæmpelsen af RAF og siger, at der er gået nogle
årtier, hvor der ikke er sket noget i Europa i terrorsammenhæng. Han fortæller
også, at George Robertson lægger op til at man i al fald ud over det militære
samarbejde skal tage terroren meget mere alvorligt end man har gjort og forsøge at
koordinere sikkerhedstjenester og den militære efterretning som man har.
02.39.09 – 02.42.10: NB fortæller om et pressemøde med Poul Nyrup Rasmussen
og fortæller at de vil sende direkte fra mødet. Fortæller om møder om sikkerheden
i Storbritannien og Rusland. CB opsummerer begivenhederne og fortæller at der er
begrænsede informationer om hvad der er sket og om tilskadekomne i forbindelse
med angrebene. NB advarer folk, der skal ud at rejse om, at flytrafikken i Europa
kan blive ramt i højere eller mindre grad af det her. CB fortæller at Mexico har
lukket grænsen mod USA og betegner begivenhederne som ”en tragedie, kan man
vel godt kalde det her, der har ramt hele verden.
02.42.26 – 02.43.08: NB gentager, at det er en tragedie, der har påvirket hele
verden og fortæller, at Jordan nu officielt fordømmer terroristangrebet i USA og
sender sin kondolence til præsident GB og beklager tabet af uskyldige
menneskeliv. Den Jordanske regering udtrykker deres følelse af sorg og sender
hermed deres dybeste kondolence til det amerikanske folk og deres regering,
præsident Bush og familierne for de uskyldige ofre for terroristangrebet som er en
overtrædelse af alle religiøse og humanitære værdier siger erklæringen fra Jordan.
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02.43.40 – 02.44.40: Gentagelse af Bushs første tale efter angrebene. CB gentager
at talen er fra før angrebet på Pentagon.
02.44.55 – 02.47.23: Nyhedsoversigt med Per Christiansen. Opsummering af
dagens hændelser. PC fortæller at tabstallene er usikre, men at de ifølge NY
borgmester er meget høje.
I det første indslag siges der, at det ikke er klart hvem der står bag, men at
interessen retter sig mod mellemøstlige grupper. Angrebet bliver beskrevet som det
værste, der er rettet mod det amerikanske fastland i nyere tid.
PC fortæller om de forskellige fly, der var involverede i angrebene og om det fly,
der er styrtet i Pennsylvania, men at det ikke er bekræftet at det fly havde
forbindelse med terrorhandlingerne.
02.47.23 – 02.48.23: PC fortæller om, at en TV station i De Forenede Arabiske
Emirater kort efter angrebene fortalte, at den Palæstinensiske organisation DFLP,
som stod bag aktionen. Han fortæller også at DFLP, som er en militant fraktion af
Yassir Arafats PLO fralægger sig alt ansvar. Kommentarerne efterfølges af
indslaget med talsmanden fra DFLP.
02.48.23 – 02.50.16: PC taler med Steffen Jensen. PC siger at med
selvmordsaktioner, som det har været nævnt, peger flasken mod mellemøsten. Han
spørger, hvem der kan have interesse i at angribe USA så voldsomt. SJ svarer, at
han personligt mener, at ikke ligner aktioner fra DFLP eller PFLP. Han siger, at
når man taler om selvmordsaktioner plejer det at pege imod islamiske,
fundamentalistiske grupper. Han gentager, at han synes at ”vi skal forsøge at
besinde os inden vi begynder at pege fingre ad nogle grupper, fordi det kan få
meget alvorlige konsekvenser at man gør det.” Lige efter siger han, at det
unægteligt peger i retning ad mellemøsten og det peger unægteligt i retning af
islamiske grupper.
PC beder SJ at forholde sig til Islamisk Jiihads udtalelse om, at angrebet er en
konsekvens af USA’s politik i mellemøsten. SJ siger, at det er det sikkert også og
at hvis det er sådan, at vi ser en islamiske gruppe eller noget lignende bag det, at
det så naturligvis hænger sammen med at mange muslimer, mange arabere synes at
den amerikanske politik i mellemøsten udelukkende er til støtte for Israel på trods
af at de mener at de begår brud på menneskerettighederne og at de undertrykker
Palæstina. SJ siger, at USA derfor bliver set med mange araberes øjne som
medskyldig i mellemøstkonflikten.
PC og SJ diskuterer Bushs rolle i mellemøsten og nævner at den ikke er lige så
fremtrædende som Clintons var tidligere. SJ siger at det mange arabere har
forventet mere af George Bush og at de føler at de ser en amerikansk politik, som
minder meget om det den altid har været, til fordel for Israel.
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02.50.16 – 02.51.10: PC spørger: ”Hvis det er muslimske organisationer, der står
bag, så er reaktionen jo nok en krigserklæring fra USA’s side. Hvem kan det
gavne?” SJ svarer, at der uanset hvem der står bag vil blive en krigserklæring og
en ”klapjagt på international terrorisme, som du aldrig nogensinde i dit liv har set
før.” Han siger også, at det ikke kun bliver USA, der står bag, men hele den
vestlige verden og at angrebene ikke gavner andre, der er imod fred i mellemøsten.
Og hvis han skal se et lille bitte lys i situationen ville det være, hvis angrebene
fungerer som en slags ”wake-up-call” for de positive moderate kræfter i
mellemøsten og at de derfor vil deltage i bekæmpelsen af terrorismen, også over
araberne selv.
02.51.10 – 02.51.36: Indslag der fortæller om og viser billeder af jubel i den
arabiske del af Jerusalem, hvor folk dansede, viftede med flag og ”var oven i købet
inde for at købe kager for at fejre angrebet mod USA.”
02.51.36 - 02.51.56: PC præsenterer et indslag, der viser folk, der ”i dag forsøgte
at spille ud af WTC. [Billede af en person der hopper ud af WTC og falder ned
mod jorden vises] Og det vi kan se her, det er altså.... (pause)...[Skift til studie] Ja,
jeg nåede ikke rigtig at opfatte hvad det var der skete på billederne men...”
02.51.56 – 02.53.16.: Gentagelse af kommentarer fra dansk øjenvidne.
02.53.16 – 02.54.29: Gentagelse af Bushs første tale efter angrebene. PC fortæller
at talen blev holdt inden man fandt ud af at Pentagon også var blevet angrebet.
02.54-29 – 02.55.07: PC siger at Yassir Arafat har taget afstand fra angrebet.
Gentagelse af YA kommentar
02.55.07 – 02.55.40: PC fortæller, at Danmarks udenrigsminister Mogens
Lykketoft siger at han på det skarpeste fordømmer angrebet og at han er dybt rystet
over tragedien. PC fortæller at Danmarks regering kommer med en officiel
udtalelse senere, og at TV2 sender fra Statsministeriet ca. kl. 18.15. PC siger, at
”Det terrormareridt amerikanerne har frygtet har altså nu ramt dem og uden tvivl
noget voldsommere end man havde forestillet sig.” PC gennemgår Nyhedernes
sendetidspunkter om aftenen, inden han giver ordet videre til CB.
02.55.40 – 02.57.45: CB og NB opsummerer begivenhederne, om de involverede
fly og de måske involverede fly. NB citerer en amerikansk senator ”dette er et
andet Pearl Harbour.” NB fortæller om øget sikkerhed hos amerikanske interesser i
hele verden. Fortæller om reaktioner på begivenhederne i hele verden og et chok,
ikke bare i USA men i hele verden.
02.57.45 – 02.59.22: CB og Tanja Nygaard taler om den forventede officielle
danske reaktion. TN forudser, at PNR vil komme med en holdningstilkendegivelse
og vel også et udtryk for den medfølelse, der kommer fra DK for ofrene i USA.
Forventer også nogle beroligende ord fra vores landsfader på, hvad det betyder for
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DK. Overvejelser om DK, TN siger at vi via Nato er en del af ”det her spil.” De
diskuterer videre om sikkerhedsniveauet i Danmark, TN fortæller at PNR ikke har
forholdt sig til sikkerhedsniveauet endnu, men at han har holdt møder om det med
sine sikkerhedsrådgivere i dag. CB fortæller, at TV2 Nyhederne vender tilbage til
Statsministeriet, så snart statsministeren har indfundet sig.
02.59.22 – 03.01.25: CB og NB opsummerer situationen. Fortæller at The National
Guard er sat ind for at hjælpe i området. Usikkerhed om begivenhederne ved
Pentagon. NB fortæller at alle fire fly nu formodes anvendt i terrorangrebene. CB
fortæller om europæiske aflyste flyafgange til mellemøsten.
03.01.25 – 03.03.51: CB fortæller at flere ansatte i WTC sprang ud af vinduerne
”for at redde livet.” Indslag om at WTC ikke eksisterer mere. Opsummering af
begivenhederne og interview med involverede. Billeder af det fly, der styrtede i
Pennsylvania, inden det styrtede. Billeder og lyd fremtrædende. Billeder af et
menneske, der springer ud fra WTC bliver vist, NB kommenterer, at desperate
mennesker kastede sig ud af bygningerne i et forgæves forsøg på at redde livet.
03.04.07 – 03.05.10: NB fortæller at Talebanmilitsen, som kontrollerer mere end
2/3 dele af landet [Afghanistan], og som angiveligt huser OBL, de nægter at OBL
har spillet nogen rolle i terrorangrebene i USA. NB fortæller at Præsident Putin fra
Rusland kondolerer over for George Bush og udtaler: “Jeg vil bede dem om at
viderebringe vores dybeste medfølelse til ofrenes familier ved denne tragedie. Og
hele det amerikanske folks ledelse. Vi forstår deres sorg og den smerte som
Rusland også tidligere har lidt af terrorisme. Der ingen tvivl om at sådan en
inhuman handling må ikke gå ustraffet hen.” NB fortæller at der også fra
Jugoslaviens nye præsident Kostunita: “der er ingen ord der stærkt nok kan
fordømme sådan en form for international terrorisme som desværre og
tilsyneladende der kommer mere og mere af.”
03.05.10 – 03.05.39: Kommentar fra en dansker ved den amerikanske ambassade,
der fortæller om hans oplevelse og anelser om at man skal til at leve med utryghed
og ufred ligesom hans forældre og bedsteforældre har levet i.
03.05.39 – 03.07.04: NB og CB opsummerer begivenhederne. CB meddeler, at
PNR er klar til sit pressemøde.
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Mellem DVD 2365 og 2366
TV2 Nyhederne 11. september 2001
Nyhederne, 11.09.2001, kl. 17.40-17.50
DVD-en er delt op i to kapitler, minuttæller nulstilles derfor efter 01.11.37
Mellem DVD 2365 og 2366 (er ødelagt på originalbånd): [Billeder fra
Statsminister Poul Nyrup Rasmussens, pressemøde i Statsministeriet] Vi
fordømmer på det allerskarpeste de kræfter der står bag denne skændige gerning.
Der er tale om et fuldstændig uanstændigt og frygteligt angreb på det amerikanske
folk og på USA’s demokrati. På nuværende tidspunkt har vi ikke fuld klarhed om
katastrofens omfang, og de desværre mange hundrede mennesker der har mistet
deres liv. Vi har heller ikke fuldt overblik over de kræfter der står bag angrebene
på livsnerven i det amerikanske demokrati. Det er uvist om de brutale angreb vil
fortsætte. Regeringen har fuldt tillid til at den amerikanske regering og det
amerikanske demokrati vil stå denne udfordring igennem. Vi udtrykker vores fulde
og allerstørste solidaritet med hele det amerikanske folk i denne svære stund og til
til USA’s præsident GWB. Må jeg sige at der er tale om masseterrorisme at der er
tale om masseterrorisme, udført med grusom kynisme og uden hensyn til de
tusinder af mennesker som vi desværre må frygte at nu har mistet deres liv. Jeg
betragter det ikke alene som et angreb på USA, for mig er det et angreb på hele det
demokratiske verdenssamfund. Vi er oppe imod en umenneskelig fanatisme. Nu
skal de demokratiske samfund stå sammen og gøre alt for at standse denne
terrorisme. Jeg vil gerne på den danske regerings vegne, den danske befolnings
vegne udtrykke min allerdybeste medfølelse med ofrene lige nu i USA, med deres
familier og hele det amerikanske folk. Jeg kan oplyse at jeg samtidig har sendt et
personligt budskab til GWB, USA’s præsident, i anledning af de tragiske
begivenheder. Jeg kan også oplyse at den danske regering øjeblikkeligt har
iværksat en række foranstaltninger for at forhøjne sikkerhedberedskabet. Det har vi
en række forudgående planer for og der er sket en ekstra stramning i disse timer.
Jeg har så iøvrigt, på baggrund af de forfærdelige begivenheder i USA, besluttet at
iværksætte en revurdering af det præventive og sikkerhedsmæssige beredskab vi
har her i landet. Jeg kan iøvrigt sige til den danske befolkning og til pressen her, at
forsvaret og politiet løbende følger situationen i vores land.
Ja, det er hvad jeg har at berette lige nu.
Spørgsmål fra salen: Kan du sige noget mere præcist om, hvad det er for nogle
foranstaltninger det er som I allerede har besluttet?
PNR: Altså, jeg går helst ikke i detaljer, men jeg kan sige, det er
sikkerhedsmæssige foranstaltninger som naturligvis omfatter kongehuset, som
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omfatter vores lufthavne, som omfatter vores NATO installationer og som omfatter
de nødvendige øvrige sikkerhedsforanstaltninger man skal foretage i den her stund.
SS: Har du fået nogle informationer fra den danske ambassade i Washington har
du været i forbindelse med medlemmer af det udenrigspolitiske nævn som er i
Washington
PNR: Vi er i gang med at få forbindelser til det udenrigspolitiske nævn i
Washington. Det er ikke etableret fuldt og helt endnu, men det arbejder vi på.
SS: Du siger selv at man har skærpet sikkerheden herhjemme. Men anser du at
trusselsbilledet for DK som sådan, er ændret med det der er sket i USA i dag?
PNR: Det er for tidligt at udtale sig om, men vi kan ikke tage nogen risiko eller
chancer her. Hellere at være lidt højere i beredskab end lavere. Derfor har vi truffet
en række ekstraordinære foranstaltninger.
SS: NATO er skruet sammen for at imødekomme en helt anden form for trussel
end den vi har set i dag, anser du at NATO’s troværdighed har lidt skade i dag?
PNR: Man kan ikke tale om troværdighed der har lidt skade når man møder en så
omfattende og uforudsigelig masseterrorisme som det vi har set i dag. Det er en
masseterrorisme somjeg ikkemindes at have mødt i vores historie før. Man skal
huske at USA er i krigstilstand, erklæret krigstilstand. Sådan noget sker kun når
man møder det uforudsete, og det er desværre det der er sket i dag. Jeg tror, at vi
naturligvis i NATO må foretage, når det her er kommet under kontrol, en række
opfølgende sikkerhedsmæssige vurderinger og opstramninger. Men jeg mener ikke
at vi kan bebrejde NATO’s beredskab noget på nuværende tidspunkt.
SS: Du sagde at USA er i krigstilstand og Bush taler allerede om at de skyldige
skal straffes. Frygter du at det her udvikler sig til decideret krig?
PNR: Det tror jeg ikke, det håber jeg ikke, vi har heller ikke noget belæg for at
operere med at der bliver tale om en decideret krig. Men vi møder i den her
eftermiddag ny form for masseterrorisme, hvis kynisme og hensynsløshed til
desværre tusindvis af mennesker, som nu uskyldigt har mistet deres liv i en
katastrofe af et omfang vi ikke har set før. Jeg tror ikke vi har i moderne tid nogle
tilvante tegn for den terrorisme som vi nu møder og derfor må vi nu med den ro
der skal til for at håndtere krisen sådan som vi er i tæt kontakt med hinanden om.
SS: Om få uger skal FN’s generalforsamlig samles i NY. Har regeringen modtaget
en underretning om hvorvidt den generalforsamling kan finde sted efter planen
eller om den bliver suspenderet?
PNR: Det har vi ikke modtaget en underretning om på nuværende tidspunkt. Jeg
tror alle kræfter i NY og i resten af USA nu sættes ind på at begrænse yderligere
eskalation af terrorismen og at komme de desværre mange mange ofre til hjælp så
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godt det nu over hovedet er menneskeligt muligt. I næste fase vil vi utvivlsomt
høre hvad FN har forestillet sig fra dens Generalsekretær. Må jeg sige, at jeg tror
der er en ting der er vigtig. Det er at vi ikke lader os skræmme. At demokratiet
ikke nu bøjer hovedet når masseterrorismen truer med sit forfærdelige ansigt.
SS: Du nævnte selv Kongehuset. Anser du, at Dronningen er truet, at regeringens
sikkerhed er truet? Og er der taget skridt til at aflyse arrangementer i den
kommende tid?
PNR: Vi er i gang med at overveje hvilke arrangementer der skal
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DVD 2366
TV2 Nyhederne 11. september 2001
Nyhederne, 11.09.2001, kl. 17.50-21.55
00.00.00 – 00.02.42: ...gennemføres og hvilke der ikke kan gennemføres. Jeg anser
ikke Kongehuset for at være truet, ej hellere regeringen. Men, jeg finder under alle
omstændigheder det nødvendigt at foretage forøget sikkerhedsberedskab, også i
forhold til Kongehuset.
SS: Det her beviser at demokratiske lande er sårbare. Kan vi bevare den
demokratiske struktur og samtidig bekæmpe de frygtelige ting vi har set i dag?
PNR: Vi SKAL bevare vores demokratiske struktur. Det værste vi kunne gøre efter
denne her katastrofe, det er at ryste på hånden i forhold til demokratiernes
afgørende styrke og sammenhold for at bekæmpe den masseterrorisme vi her har
set. Der er kun et at gøre. At fastholde vores demokrati, at stå sammen om i den
frie verden, i den frie demokratiske verden og at sætte ind for at bekæmpe og
udslette den masseterrorisme vi har mødt i dag.
SS: Vil, og hvordan vil regeringen hjælpe USA for at fange terroristerne?
PNR: Med alt hvad vi har til rådighed, dels i kraft af vores medlemsskab af NATO,
dels i kraft af den efterforskning og den viden vi har i det danske
efterretningsvæsen og dels i kraft af det militær – og forsvarsmæssige og
politimæssige samarbejde vi iøvrigt har i Europa og i NATO alliancen.
PNR: Hvilke langsigtede følger for efterretningssamarbejdet blandt NATO landene
forudser du at det her får?
PNR: Jeg tror det er for tidligt at udtale sig om i detaljer. Jeg tror vi alle er blevet
chokerede over det omfang og den kynisme hvor denne masseterrorisme er sat ind,
og derfor er det helt naturligt at vi, så snart at begivenhederne er kommet under
kontrol, at vi samles og vurderer hvordan kan vi forstærke vores politimæssige
samarbejde, vores efterretningsmæssige samarbejde og vores
terrorbekæmpelsessamarbejde.
SS: Hvor tæt er i i kontakt med de andre NATO lande, lige i de her timer?
PNR: Vi er i tæt kontakt med de andre NATO lande, både på forsvarsniveau og jeg
har allerede talt med et par af mine kollegaer her for kort tid siden.
SS: Nu taler vi om NATO i denne her sammenhæng, men DK indgår jo også i et
andet samarbejde, nemlig Schengen-samarbejdet. Er der sket en optrapning af
aktiviteten og sikkerheden der?
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PNR: Jeg ved at justitsministeren er i kontakt med kollegaerne lige nu, om ikke på
det personlige plan, så er der der i Schengen samarbejdet indbygget en række
procedurer man tager fat på og jeg ved at der i alle Schengen landene er
beslutninger undervejs eller også er de truffet om forhøjet sikkerhedberedskab.
Også i Schengenlandenes lufthavne.
Ja, jeg siger tak for i dag... tak for nu.
00.02.42 – 00.03.12: [Tilbage til studiet] NB siger at PNR er kommet med
alvorlige kommentarer til terrorhandlingen og at det er strømmet ind med lignende
bemærkninger fra udlandet. Fortæller at der igen er kommet fra Pakistan,
Islamabad, at Talebanmilitsen, der menes at huse den... terroristen OBL, siger, at
han ikke har noget at gøre med angrebet i USA.
00.03.39 – 00.04.04: NB fortæller, at Israels udenrigsminister Simon Peres, siger at
det der er sket i USA må betyde, at man må bekæmpe terrorismen uden
kompromis. Fortæller også om en mindegudstjeneste i Christianskirken i
København for ofrene fra bombningen af WTC og Pentagon i USA.
00.04.04 – 00.05.21 : CB fortæller at EUs udenrigspolitiske chef Javier Solana
”selvfølgelig også har fordømt terrorhandlingerne i USA. Og med ham en lang
række andre statsledere. Efterfulgt af indslaget med talen fra Frankrigs præsident
Jacques Chiraq.
00.05.21 – 00.06.57: CB og Samuel Rachlin taler om sikkerhedsniveauet i DK og
resten af verden. SR fremhæver, at siden angrebene kunne ske i USA kan de ske
alle steder, og at hele den civiliserede verden derfor må øge beredskabet og ruste
sig mod eventuelle angreb på lige så sårbare punkter i deres lande. SR siger, at der
ikke kun er en tale om en provokation eller udfordring til USA, men at det er en
krigshandling og at man må spørge sig selv om konsekvenserne, der følger. Han
forudser en alvorlig reaktion, hvad enten den kommer fra NATO eller fra USA
enerådigt eller enehændigt. Han gentager, at konsekvenserne vil blive meget
alvorlige.
00.06.57 – 00.08.12:CB spørger hvad vi kan forvente, hvis der er tale om en
krigserklæring. SR svarer, at USA og de allierede selvfølgelig ikke må svare med
samme midler og lade handlingerne gå ud over uskyldige civile, børn og hvem der
ellers måtte komme i vejen, men at man i stedet må rette målrettede angreb mod
dem som man finder ud af måtte stå bag ”denne gruvækkende, hårrejsende
terrorhandling som vi er vidner til. Og er stadig vidner til, fordi det ligger jo
stadigvæk i luften at der kan ske mere”. Han fortæller at angrebet er gennemført af
nogle kyniske, velorganiserede og meget rescourcerige grupper, der har haft magt
over tingene til at forberede det her, ikke dage- eller ugevis men i måneder. Han
siger, at der kan ske mere og at beredskabet i USA og rundt i verden derfor er helt
på sin plads.
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00.08.16 – 00.09.18: Fortælling fra Jeppe Sørensen, som er i praktik hos et
kongresmedlem i USA. Han fortæller om evakueringen af Capitol Hill.
00.09.18 – 00.09.47: NB gentager information om de involverede fly og tilføjer, at
United Airlines bekræfter, at ét af deres fly er styrtet. NB siger, at vi nu er oppe på
tre fly, med 250 personer om bord, der er anvendt til terrorangrebene. Mangler
information om det fjerde fly som, ifølge den føderale luftfartsadministration, også
deltog i terrorhandlingerne.
00.09.47 – 00.10.22: Gentagelse af Tony Blairs første kommentar
00.10.22 – 00.13.12: NB nævner at der er chok og vrede over alt i verden. Spørger
Samuel Rachlin, hvor langt demokratierne vil gå i en accept af, hvad må forventes
at blive en meget voldsom amerikansk modreaktion på angrebene. SR svarer, at
han tror grænsen er sat med det vi har set i dag, at intet demokrati kan acceptere at
sådan noget kan finde sted. Han siger, at det er klart, at enhver reaktion på det her
vil ske indenfor demokratiets rammer og med demokratiske midler. Men han
nævner også at man har set at NATO og USA kan slå igen, når en modstander
udfordrer den civiliserede verden. Han siger at vi, selv om vi ikke ved det, må gå
ud fra at det er terroristgrupper af den slags som vi er blevet udsat for tidligere og
at slaget og gengældelsen må blive rettet mod dem og ikke mod lande eller
institutioner i enkelte lande. Henviser dog til angrebet i Oklahoma, hvor man
formodede at der var tale om traditionelle konventionelle terrorgrupper, men at det
viste sig at det var amerikanske fanatikere, der stod bag. Han siger at det
amerikanske forbundspoliti, CIA og hele det amerikanske sikkerhedsapparat i
USA og Nato er i gang med at finde ud af hvem der står bag, men konstaterer, at
sikkerhedssystemet har sviget. Siger at det er Worst Case Scenario, der har
udspillet sig her.
00.13.32 – 00.14.15: CB fortæller at folk i hele verden viser sympati med ofrene
fra den forfærdelige tragedie i USA, billeder af en mand, der lægger blomster ved
den amerikanske ambassade i København sammen med sine børn. Både danskere
og herboende Amerikanere har gjort det samme.
00.14.14 – 00.15.42: Gentagelse af George Bushs første tale efter angrebene. CB
fortæller, at talen er fra inden man fandt ud af at Pentagon også var blevet
angrebet. CB fortæller at Bush er nået frem til Washington og at han forventes at
gå på talerstolen på international tv inden længe og at TV2 Nyhederne selvfølgelig
vender tilbage til det.
00.15.42 – 00.19.00: Interview med Niels Bjerre Poulsen, ekspert i amerikanske
forhold, fra CBS. Han siger at det reelt er første gang man oplever udenlandsk
terrorisme i USA, at man troede at det var tilfældet med Oklahoma, men at det
viste sig ikke at være rigtigt.
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NB taler om reaktionerne fra omverdenen da USA valgte at sende krydsermissiler
efter dem, de mente stod bag bomberne mod ambassaderne i Kenya og Tanzania.
Spørger om det her vil medføre en skærpelse af den amerikanske kurs og
angrebsbehov for at svare igen. Og om grænserne nu er flyttet for hvad man vil
acceptere af gensvar. NBP svarer, at det kommer fuldstændig an på, hvem der
viser sig at angrebene stammer fra, hvilken type svar man giver på det. Henviser til
skarpe militære reaktioner fra USA efter tidligere terrorangreb, f.eks. i Tyskland i
1986, hvor Libyen blev angrebet. Fortæller at mange mener at det viste sig at være
den rigtige reaktion. Gentager, at man ikke kan sige noget om reaktionen før
ansvaret er placeret.
00.19.00 – 00.20.25: NB spørger til præsidentens ansvar. NBP fortæller, at
præsidentens nationale sikkerhedsråd og præsidenten selv bliver meget central, da
alle kontorer i Washington er lukket ned. NB præciserer at han mente talen, hvad
dens betydning er. NBP svarer, at han har forskellige roller, han er
øverstkommanderende for det amerikanske militær og derfor forventes han at
reagere fast og sikkert. Siger at Bush også er en slags landsfader, uanset om man
bryder sig om ham eller ej. Han tror at amerikanerne vil støtte Bush, uanset hvad
de synes om ham, og at han vil være en form for nationalt samlingspunkt.
00.20.25 – 00.21.42: CB opsummerer begivenhederne. Fortæller at tusindvis er
kvæstet og at mange har mistet livet.
00.21.42 – 00.22.08: NB fortæller at GB vil tale til nationen og resten af verden fra
Barksdale Air Force Base, hvilket ifølge NB tyder på at han er omgærdet af den
højeste sikkerhed. NB opsummerer at 263 flypassagerer har mistet livet i
terrorangrebene i USA.
00.22.08 – 00.25.35: Interview med Finn Johansen, Major fra Forsvarsakademiet.
NB spørger, hvordan angrebene overhovedet kan lade sig gøre. FJ svarer at det er
et godt spørgsmål, og at vi alle ved at lufthavne er omgærdet med meget sikkerhed.
Han siger at angrebene er ganske professionelt udført og koordineret. At angrebene
har krævet et stort planlægningsarbejde, koordineringsarbejde, hvilket efter hans
mening tyder på at det ikke er respons på situationen i Israel og Palæstina de sidste
to uger. At det derimod er noget man har planlagt i mange måneder.
NB fremhæver at FJ er militærmand og kommer fra Flyvevåbnet. Spørger til hvor
meget sådan et angreb kræver. FJ svarer at han ikke nødvendigvis er specialist i,
hvordan man udfører terrorisme, men at der må tale være om fire grupper, som har
planlagt hver af de her aktioner, og at der udover må være nogle ”i toppen af
kransekagen”.
NB spørger til luftrummet omkring NY og Pentagon. Spørger hvordan man over
hovedet kan komme så langt. FJ svarer og fortæller, at der ikke er en skærm over
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Pentagon, da det i bund og grund bare er en stor administrationsbygning. Han taler
om, at der muligvis er luftforsvar omkring det Hvide Hus, men at det i så fald
udelukkende er for det Hvide Hus. Han fremhæver at angrebene er sket i fredstider
og at der derfor skal meget til for at overbevise os om at vi er under angreb af en
civil flyvemaskine. Han afslutter med at sige, at for otte timer siden var vi jo i dyb
fred og kunne ikke finde på at skyde efter civile fly.
00.25.35 – 00.27.45: Situationsrapport fra Jan Vinholdt i Kastrup. Siger bl.a. at der
ikke er et øget sikkerhedsniveau i lufthavnen.
00.27.42 – 00.28.25: CB fortæller at GWB melder at han har truffet
foranstaltninger for at sikre at regeringen kan fungere videre, til trods af, at mange
instanser i det amerikanske system er hårdt ramt. GWB siger at alle nødvendige
foranstaltninger er truffet for at beskytte amerikanske statsborgere. CB gentager, at
de håber på en frisk kommentar fra den amerikanske præsident inden længe.
00.28.25 – 00.28.41: CB fortæller at den Kinesiske regering udtaler, at
terrorangrebet er fuldstændig uacceptabelt og at de bakker 100% op om den
amerikanske regering i denne her terrorhandling.
00.28.41 – 00.29.52: NB spørger FJ om sikkerheden og hvordan sådan en
operation kan komme igennem uden at blive opdaget. FJ svarer, at man ikke ved
hvornår operationen er begyndt. At man kan have begyndt for mange år siden,
hvor man har placeret folk rundt omkring i de forskellige flyselskaber, eller at
nogle grupper mennesker har forstået at holde lav profil indtil de blev aktiveret i
den her operation, som så er gået om bord som passagerer på de her
indenrigsflyvninger. Siger at USA er et enormt land med 280 millioner indbyggere
og at man selvfølgelig kan gemme sig der, hvis man opfører sig normalt.
00.29.52 – 00.30.21: NB spekulerer på, at kaprerne må have lært at flyve, da det
vil være svært at få piloterne til at medvirke. Konkluderer, at der tydeligvis er tale
om selvmordsaktioner. FJ giver ham ret, de har tydeligvis haft folk med, der kan
flyve med flyvemaskiner.
00.30.21 – 00.31.08: NB taler om at hjemmeværnet, National Guard. Nævner GB
tilstedeværelse på flybasen i Louisiana som eksempel på den enorme sikkerhed.
Siger, at vi venter på kommentar fra GWB.
00.31.08 – 00.32.40: CB og NB opsummerer begivenhederne, inden 19
Nyhederne. Fortæller om de bygninger, der er ramt, flyene som er blevet anvendt,
”verdenshistorie i USA.”
00.32.40 – 00.33.51: 19 Nyhederne med Mikael Kamber. MK indleder ved at sige
at USA er i dyb krise efter det værste terrorangreb verden nogensinde har set. Siger
at vi ikke kender antallet af dræbte og sårede men tallet skulle være uhyggeligt
højt. Fortæller at TV2 Nyhederne sender fra nyhedsstudiet i Odense hele aftenen
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og at de har et panel af eksperter, korrespondenter, og rapportere med. Siger at de
både vil sende direkte og med båndede reportager. Kalder dagen ”denne
uhyggelige dag.”
00.31.51 – 00.35.38: Rasmus Tantholdt. Indslag om dagens begivenheder.
Opsummering med billeder, lyden meget mere fremtrædende end tidligere.
Interview med chokerede involverede.
00.35.49 – 00.36.34: Indslag om panikken i gaderne. Interview med chokerede
involverede og billeder af politiet, der genner folk gennem gaderne. En mand
fortæller om en person han havde set, som havde mistet det meste af huden og folk
fortæller om personer, der hopper ud af WTC.
00.36.43 – 00.38.04: Indslag om angrebet på Pentagon. Interview med folk, meget
mere rolig stemning end ved WTC. Indslaget fortæller også om en brandbombe
ved Udenrigsministeriet. Billeder af brandbiler med sirener. Øjenvidne siger at
grunden til angrebene er, at mellemøsten Irak og Iran ikke er blevet tacklet hårdt
nok. Billeder af det fjerde kaprede fly i luften. Flyver over Washington inden det
styrter ned i Pennsylvania.
00.38.04 – 00.42.24: interview med Statsminister Poul Nyrup Rasmussen, som
fortæller, at han holder møde med regerings sikkerhedsvalg om et øjeblik og at han
har vedtaget en reeringserklæring hvor han og regeringen udtrykker allerdybeste
chok og sorg over de forfærdelige terrorhandlinger, der har ramt mange, mange,
mange uskyldige mennesker i NY og i Washington, der har ramt hele det
amerikanske folk og demokrati. Vi udtrykker vores dybeste medfølelse med
ofrene, deres familier og det amerikanske folk.
MK spørger til, hvad DK’s partnere i Nato vil foretage sig. PNR fortæller om det
forhøjede danske sikkerhedsberedskab og at han allerede har været i kontakt med
kollegaer i Europa. Fortæller at der er et særskilt kontaktnet i NATO som er sat i
gang. “Dette her betragter jeg ikke alene som et angreb på USA’s demokrati
men på hele den frie verden. Derfor må vi stå sammen om at få det her
stoppet og bekæmpe den forfærdelige, kyniske masseterrorisme som....”
MK spørger til det forhøjede sikkerhedsredskab i DK. PNR fortæller mere om det,
kan dog ikke gå så meget i detaljer.
MK spørger, hvad PNR forventer at vil ske i de kommende dage. PNR siger, at
han håber at man ikke oplever flere angreb, hverken i USA eller andre steder i
verden. Han forudser en tæt kontakt mellem NATO landene og USA og Europa og
resten af verden. “Det her er det største og desværre det mest modbydelige
masseterrorangreb vi har set siden krigen.”
MK siger at der ikke er nogen tvivl om, at USA vil reagere voldsomt på det her når
man finder ud af hvem som står bag terrorangrebene. Spørger PNR hvor tæt han
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forudser at vi kommer på krig. PNR svarer, at angrebene “ikke er en krigsførelse
som vi har set før”. Han betegner det som masseterrorisme, som “i sin gru overgår
hvad vi over hovedet har oplevet”. Siger at det amerikanske modtræk, vores fælles
modtræk, være effektivt, og være målrettet. Siger at vi lige nu er på dyb
solidaritetskurs med USA og at vi naturligvis vil stå sammen om responsen,
sammen med USA.
MK spørger ind til hvad målrettet og effektiv reaktion dækker over. PNR siger at
de overvejelser langt fra er afsluttet. Fortæller at USA er i fuld beredskab og at det
er fremgået af massemedierne at USA har erklæret krigstilstand. Gentager at der
vil være intensiv kontakt i NATO og med USA.
00.41.24 – 00.42.28: Under indledningen til det næste indslag, vises der et billede i
øverste venstre hjørne. Billedet viser WTC i brand med det amerikanske flag i
baggrunden. Overskriften er KRIGSTILSTAND. Dette billede går igen i hele
nyhedstimen.
00.42.48. – 00.42.59: Indslaget er en opsummering af dagens begivenheder, vises
på kort af USA. MK fortæller at man ikke ved, hvor mange mennesker, der har
mistet livet, men at NY borgmester taler om, at uoverskueligt mange mennesker
har mistet livet.
00.43.05 – 00.43.49: Kommentar fra Colin Powell, USA’s udenrigsminister:
”They can destroy buildings, they can kill people and we will be saddened by this
tradegie. But they will never be allowed to kill the spirit of democracy. They can
not destroy our society, they can not destroy our belief in the democratic way. You
can be sure that USA will deal with this tradegie in a way that brings those
responsible to justice. You can be sure that as terrible a day as this is for us. We
will get through this because we are a strong nation, a nation that believes in itself.
You can be sure that the american spirit will prevail over this tragedy.”
00.43.49 – 00.47.09: MK taler med SR, MK spørger hvilke konsekvenser angrebet
vil have. SR sammenligner alvorligheden med Pearl Harbour, beskriver situationen
som et historisk vendepunkt, hvor den civiliserede verdens bekæmpelse af
terrorisme vil se anderledes ud. ”man vil faktisk føre en verdensomfattende krig
mod alle terrorgrupper og jeg ville formåde at alle terrorgrupper af enhver
afskygning lever et meget meget farligt liv i den kommende tid.”
MK siger at begivenhederne, og de billeder, der bliver vist samtidig med at han
taler, viser med al tydelighed at selv en nation som USA, verdens stærkeste magt
er utrolig sårbar. SR siger, at hvis det kan ske i USA kan det ske alle steder og
fremhæver statsministerens ord om at det faktisk er et angreb på hele den
civiliserede verden. Siger at ingen kan gardere sig mod den slags handlinger. Han
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siger at det er tankevækkende og rædselsvækkende og vil udløse handling og
reaktion fra USA og alle de amerikanske allierede.’
MK spørger, om man må forvente en voldsommere reaktion end man har set
tidligere med den slags tilfælde. SR kalder situationen et vendepunkt og siger at
det vil føre til revision og kritisk opgør internt i USA, da man ikke har været i
stand til at forudse dette rædselsscenarium. Han tror det vil føre til internt opgør og
revision af, hvordan man skal gardere sig.
00.47.09 – 00.49.08: Indslag af Pia Ehlers om, at ingen endnu har taget ansvaret
for angrebet, der fortæller om de forlydender, der har været. Fortæller om tvstationen, der fortalte at DFLP stod bag og interviewet med talsmanden for DFLP
vises igen.
Kommentar fra lederen af Hamas, ”der ellers går ind for terroraktioner”, han
afviser at stå bag men siger at han forstår gerningsmændenes motiv: ”USA sår
undertrykkelse og racediskrimination, de sår had hos disse folk. Nu høster USA
frugten af dette tyranni og svøbe.”
Gentagelse af kommentar fra Yassir Arafat.
PE fortæller om Palæstinensere, der fejrer angrebet, billeder af dansende
Palæstinensere vises. PE siger at Palæstinenserne kalder angrebet “hævnen over
Israelsponsor, USA”.
00.49.08 – 00.51.30: MK siger at ingen endnu har taget ansvaret, taler med SJ om,
hvem der kan stå bag den store og tilsyneladende veltilrettelagte aktion. Nævner at
det fundamentalistiske styre i Afghanistan har fordømt angrebet på USA. Spørger,
hvem der har musklerne til at forårsage en katastrofe som det her.
SJ siger, at det er meget svært at sige. Han tror ikke det er DFLP eller PFLP, da de
ikke har tid og ressourcer til at planlægge en sådan aktion. Siger at tingene peger i
retning ad islamiske fundamentalister og at de også peger i retning af Osama bin
Laden, som sidder i Afghanistan efter alt at dømme. At han har finanserne til at
gøre det. Siger at gruppen formentlig har haft et eller andet lands
efterretningstjeneste til at hjælpe dem, “alene af hensyn til at få alle de
efterretningsoplysninger og få smuglet våben ind i flyene og sådan noget. Det
kræver ret stor infrastruktur.”
MK spørger hvorfor det er sandsynligt, at det er i de arabiske landet at vi skal finde
bagmændene. SJ svarerat vi også skal passe meget på med at pege i den retning,
indtil vi ved mere. Henviser til bomben i Oklahoma. Siger at hvis man ser på,
hvem der kan have fordel af det og hvem der kunne have gennemført det, peger det
i den retning.
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MK spørger hvad det vil betyde, hvis man nu antager at det er arabere, der står
bag. SJ fortæller at det er svært at vide men at vi vil komme til at se den største
klapjagt i verdenshistorien mod de skyldige, der står bag det her. Siger at det vi
også vil se næsten vil være i stil med Golfkrigen, hvor den arabiske verden splittes
internt på kryds og tværs efter nye linier, alt efter, hvem der støttede USA og hvem
der gik imod USA og stod sammen med Irak. Siger at det bliver interessant at se,
hvordan den arabiske verden finder ud af at forholde sig og alliere sig under denne
klapjagt. Forudser, at en række arabiske regimer vil støtte USA “Fordi de kan godt
se, at hvis de ikke gør det så går de ned sammen med hvem det end er der er
ansvarlig.”
00.51.32 – 00.54.43: MK taler med Lars Erslev Andersen, præsenterer ham som
ekspert i mellmøsten. Spørger, hvor sandsynligt det er, at det er arabere som står
bag attentaterne. LEA siger at der er en række ting, der peger i den retning. Ikke
mod enkelstående grupper som DFLP eller PFLP eller sådan noget. Men til nogle
netværk. Siger at det er dem, der politisk har mest grund til at kritisere USA for
tiden. Dels pga. USA’s rolle i fredprocessen, pga. deres støtte til Israel men også
pga. deres tilstedeværelse i Golfen. Siger at angrebet på den anden side kræver
nogle store netværk, eller at dem, der står bag har nogle i ryggen til at støtte sig.
MK spørger, hvem der har kræfterne til at udføre angrebet. LEA fortæller om
netværk i central-asien og mellemøsten. henviser til bombningerne i østafrika i ’98.
MK afbryder og siger at det var OBL, den Saudi-Arabiske. LEA afbryder, siger at
alt peger i den retning. Fortæller om angrebet på krigsskibet Aden og at alt peger
på islamiske netværk der også. Siger at det organisatoriske og politiske peger i den
retning.
MK spørger om vi kan udelukke at der står stater bag. LEA svarer, at det mener
han ikke man kan. Vil ikke gætte på hvilke, men siger, at der i hvert fald står
meget stærke enheder bag for at sådan noget kan lade sig gøre..
MK nævner at alle mistænkte benægter at have stået bag. Spørger om man kan
forestille sig at de benægter selv om de har gjort det. LEA siger at man tidligere
har set at der ikke er nogen der vil tage ansvaret for terrorhandlinger, nævner WTC
1993 som eksempel. MK siger at det er med god grund, fordi at man så ved at man
har krydsermissilerne minuttet efter. LEA siger at USA vil reagere overordentligt
effektivt og hårdt, “det er jeg sikker på.”
MK spørger til de jublende Palæstinensere. LEA mener ikke at man kan kalde det
en Palæstinensisk reaktion, men at der også tidligere har været nogle mennesker,
der mener at man skal reagere på denne måde når deres fjende bliver ramt.
00.54.43 – 00.56.48: Reaktion fra Frankrigs Ministerpræsident, Lionel Jospin:
“Det er en tragisk nyhed , der har ramt os alle denne eftermiddag. Det er attentater
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af hidtil uset grusomhed der har ramt WTC og P og formentlig endnu flere steder i
de største amerikanske byer. Min første følelse er en dyb gru over denne
uacceptable vold. Mine tanker går til ofrene og deres familier. Og jeg vil udtrykke
min dybeste solidaritet med det amerikanske folk. Vi må drage nogle
konsekvenser af denne situation selv om den har ramt på den anden side af
Atlanten. Jeg har derfor anmodet udenrigsministeren og forsvarsministeren og
indenrigsministeren og transportministeren om at mødes med mig. De er netop
ankommet til mit kontor. Og vi vil der i ro, men også i alvor, se på, hvad vi skal
gøre.”
Fortæller kort om de forholdsregler, regeringen i Frankrig har taget.
00.56.54 – 00.57.43: Reaktion fra Gerhard Schrøder, Tysklandskansler: ”Det tyske
folk står i denne svære stund for folk i USA fuldt og fast bag USA. Jeg har over for
den amerikanske præsident, George Bush, forsikret, at USA har Tysklands fulde
solidaritet. Selvfølgelig er jeg fortsat i forbindelse med mine europæiske kolleger
og så vidt muligt også med den amerikanske regering. Alle tyskeres medfølelse går
til ofrene og deres pårørende.”
00.57.49 – 00.58.20: Gentagelse af kommentar fra Tony Blair. MK siger, at der
altså er meget voldsomme reaktioner fra overalt i verden.
00.58.20 – 01.02.05: MK og Niels Bjerre Poulsen sammenligner angrebet med
tidligere terrorangreb. NBP siger at vi ikke har noget der minder om det. Taler om
terror på Amerikansk jord, det er kun set en gang før. Siger at Amerikanerne har
oplevet terroren, men aldrig på denne målestok. MK henviser til Pearl Harbour.
NBP frygter, at flere er døde ved angrebene end ved PH. Siger at det er den
nærmeste sammenligning, men at det alligevel ikke giver nogen mening at
sammenligne de to. Pearl Harbour førte til en amerikansk krigserklæring, ”fordi
fjenden er af en helt anden type. Spørger retorisk, hvordan man forsvarer sig mod
det her. Siger at PH er den nærmeste sammenligning hvis man ser på målestokken.
MK spørger hvilken reaktion man kan forvente. NBP siger at det kommer an på,
hvor ansvaret bliver placeret. Nævner at man har talt om OBL uden at der er noget
som helst bekræftet. Fortæller at det er utrolig svært at få ram på de her terrorister.
Siger at selv om man må forestille sig at indsatsen bliver optrappet gevaldigt efter
det her, er det langt fra ensbetydende med at det er en enkel sag. Siger at man ikke
kan se proportionsforholdene mellem angrebet og så hvilken form for reaktion der
vil være, det er helt afhængigt af hvor ansvaret bliver placeret.
01.02.13 – 01.04.25: Freedom itself got attacked this morning by a faceless
coward. And freedom will be defended. I wanna reassure the american people
that the full rescources of the federal Government are working to assist lokal
authorities to save lives and to help the victims of these attacs. Make no mistake.
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The United States will hunt down and punish those responsible for these
cowardly acts. I have been in regular contact with the Vice President, Secretary of
Defence, the National Security Team and my Kabinet. We have taken all
appropriate... appropriate security precautions to protect the American People. Our
Military at home and around the world is on high alert status. And we have taken
the necessary security precautions to continue the functions of your Government.
We have been in touch with the leaders of Congress and with world leaders to
assure them that we will do whatever is necessary to protect America. And
Americans. I ask the American People to join me in saying a thanks for all the
folks who have been fighting hard to rescue our fellow citizens, and to join me in
saying a prayor for the victims and their families. The resolve of our great nation
is being tested. But make no mistake. We will show the world that we will pass
this test. God bless you.
01.04.25 – 01.06.55: MK siger at der er tale om en fast besluttet GB som vil gøre
alt for at jagte gerningsmændene, selvfølgelig vil de det. MK vender tilbage til
Niels Bjerre Poulsen. Spørger, hvad det er for et apparat, der går i gang nu, når
gerningsmændene skal jagtes. NBP fortæller at USA bruger noget der ligner 25
milliarder dollars om året på de forskellige efterretningstjenester. Siger, at det
apparat sikkert vil blive sat i stand nu. Taler om koordinationen mellem de
forskellige apparater for at finde ud af, hvem der står bag.
MK spørger til hvad der vil ske, hvis man finder de skyldige. NBP siger at det
afhænger fuldstændig af, hvorvidt der er regeringer blandet ind i planlægningen
eller om det viser sig at være private terroristorganisationer. Reaktionen afhænger
af det. MK og NBP taler til sidst om NBPs reaktion på begivenhederne.
01.06.55 – 01.09.09: Indslag med Tanja Nyrup Madsen fra Statsministeriet. Hun
fortæller om beredskabet i Danmark og myndighedernes aktiviteter vedrørende
sikkerheden. Vurdering af Danmarks situation. Fortæller om citrende stemning.
01.09.09 – 01.11.37: Indslag om folk, der viser deres medfølelse med
Amerikanerne. Billeder af blomster Gunilla Roijer fortæller om situationen på
ambassaden. Fortæller at Ambassaden ikke har så mange informationer. MK og
GR taler om, at alle mulige mennesker viser deres sympati ved at lægge blomster
og kort.
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DVD 2366, kapitel 2
TV2 Nyhederne 11. september 2001
Nyhederne, 11.09.2001, kl. 17.50-21.55
00.00.00. – 00.01.40: Indslag med MK og Gunilla Roijer fortsætter
00.01.40 – 00.02.45: Indslag om Jeppe Sørensen, som blev evakueret fra Capitol
Hill.
00.02.45 – 00.04.04.: Indslag med Poul Erik Skammelsen fra NY. Han taler om
den katastrofe som byen er ramt af og at USAs fastland, end ikke i andet
verdenskrig blev udsat for angreb på den her måde. Taler om et ualmindeligt
velkoordineret angreb og nervøsitet om at der kan ske mere, at der er flere mål.
Siger at man samtidig må gå ud fra at den amerikanske regering lige nu forsøger at
finde ud af, hvem der står bag og at de vil forsøge at tage en hævn. Siger at man
må gå ud fra at Amerikanerne kommer til at slå hårdt til for at vise at det her er
ikke noget man kan gøre mod verdens eneste supermagt.
00.04.04. – 00.07.05 :MK og Major Finn Johansen fra Forsvarsakademiet taler om
forberedelserne, der må være gået forud for angrebet. FJ taler om at det lader til at
der er fire grupper terrorister, der har kapret fire fly og fløjet dem ind i de fire mål,
som vi har hørt om. Siger at man må have haft piloter på terroristholdene, da man
ikke kunne have fået besætningen til at gøre det her.
MK spørger, hvordan det kan lade sig gøre i et højsikkerhedsland som USA? FJ
taler om sikkerhedsproceduren i lufthavnen. Mener ikke man kan imødese sådanne
aktioner med sikkerhedsforanstaltninger i lufthavnen.
MK spørger hvor meget der skal til for at planlægge sådan en aktion. FJ siger, at
det har han ingen anelse om. Siger at det kræver et enormt planlægningsapparat,
langtidsstuderen af de forskellige lufthavne, muligvis rekruttering af nogle af de
arbejdere der arbejder i lufthavnene osv. osv. Siger at det er et ganske stort apparat
der skal sættes i gang, at det ikke er noget som en ti-tolv mennesker har udført men
en stor gruppe mennesker med mange resscourcer, både økonomiske og tekniske.
MK siger at det ligner en militær operation og spørger hvad der skal til. FJ svarer,
at man skal have en masse tålmodighed og en masse analytikere, planlæggere,
koordinatorer som er uddannet i en “...skal vi kalde det en militær operation”.
Siger at det kræver både uddannelse og økonomiske resscourcer. Nævner også at
de muligvis har haft støtte fra et eller andet lands efterretningsapparat. Siger at han
ikke ved hvilket land det skulle være.
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00.07.12 – 00.08.49: Indslag med MK og Jan Vinholt som står i Kastrup.
Overvejelser om sikkerheden og flytrafikken. Siger at politiet ikke vil udtale sig
om sikkerheden, JV siger t det selvfølgelig er på grund af den nødvendige
hemmelighed.
00.08.49 – 00.10.45: MK spørger Major FJ hvad det er for en reaktion vi kan
forvente fra amerikanernes side. FJ siger, at det er utrolig svært at stille op mod
terrorismen og at man heller så en fjende man kunne se, som man kunne tage og
føle på og en man kunne beskyde. Siger, at vi ikke ved hvem vi kæmper imod og
at Amerikanerne ikke kan stille noget op med det militære apparat. Siger at
efterretningstjenesten skal i gang. At man må efterforske sig frem til de ansvarlige.
Først derefter kan man sætte det militære apparat ind. MK og FJ taler om
resscourcerne, der bliver sat ind i efterforskningen. FJ siger at han har svært ved at
forestille sig, at der skulle være rescourser, der skulle være brugt på noget andet i
denne her periode. Siger at amerikanerne vil sætte alle rescourcer ind nu når de er
ramt i deres moderland, deres eget hjemland.
00.10.45 – 00.14.52: Interview med Generalkonsulen i NY. Han fortæller om
situationen og redningsaktionen. Siger at han ikke har et billede af, hvor mange der
er kommet til skade og omkomne, hverken generelt eller over danskere. Konsulen
siger dog at det handler om tusinder af mennesker, tør ikke at sige om det er
titusinder af mennesker. Siger at det er en meget voldsom katastrofe det her.
Fortæller om det amerikanske sammenhold og hvordan folk hjælper hinanden.
00.14.52 – 00.16.53: Indslag om mindegudstjeneste i Christianskirken. Interview
med Flemming Pless, sognepræst. Taler om ondskaben
00.16.59 – 00.17.58: Indslag om rygterne om, at DFLP skulle stå bag. Interview
med talsmanden for DFLP gentages.
00.17.58 – 00.20.34: MK taler med SJ, beder ham vurdere kommentaren fra de
militante Palæstinensere. SJ siger, at han ikke tror at DFLP og PFLP, to
marxistiske grupper, som ikke er særlig indflydelsesrige i øjeblikket. Siger at de
ikke har særlig mange penge eller ressourcer, så han mener det er tvivlsomt, at de
står bag. Siger at de heller ikke har tradition for selvmordsaktioner. Siger, at det
traditionelt er islamiske grupper, der står bag selvmordsaktioner, men at hvis det
peger mod mellemøsten, så tror han det peger det mod OBL, den Saudi-Arabiske
fundamentalist, der gemmer sig i Afghanistan. Siger endnu en gang at vi endnu
ikke ved, hvem der står bag og siger at man skal passe meget på med at pege fingre
ad en etnisk gruppe eller religion, fordi det kan skade så utrolig mange mennesker
når man gør det.
MK spørger til, hvad det er for folk der griber til sådan nogle handlinger som
selvmordsaktioner, hvilken type mennesker det er. SJ fortæller at de israelske
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sikkerhedstjenester har en profil af hvad den traditionelle selvmordsbomber er,
fremhæver at vi ikke har set sådan nogle aktioner før. Siger at den traditionelle
selvmordsbomber er unge Palæstinensere i tyverne som ikke har børn. Fortæller
om tilfælde, hvor den teori ikke har holdt stik, fortæller om en familiefar i 50-erne,
der har udført et selvmordsangreb. Siger at det traditionelt er folk, der ligger ude i
den islamiske, fundamentalistiske fløj, som mener at det at begå selvmord i
kampen for islam eller under en hellig krig, vil give dem en plads i paradis og at de
vil få 72 jomfruer der vil tage sig af dem, og at de vil få en plads ved Allahs højre
hånd. At det er den måde man rekrutterer dem på. Fortæller, at der også blandt
islamiske fundamentalister er argumenter mod selvmordsterrorisme.
00.20.35 – 00.20.57: MK fortæller at NATO ambassadørerne er blevet indkaldt til
et hastemøde klokken ni i morgen aften (d. 10.11.2001), hvor de skal vurdere,
hvordan NATO skal reagere på denne her svære og meget uvisse situation.
00.20.57 – 00.22.20: MK opsummerer begivenhederne for at afslutte den
Nydestime, han har været i spidsen for. Billeder fra katastrofen vises til sidst. MK
siger at ingen endnu har taget ansvaret for angrebene.
00.22.20 – 00.22.34: Per Christiansen er klar med en opdatering af dagen i dag.
Siger at ingen endnu har taget ansvaret for angrebet.
00.22.34 – 00.23.49: Interview med dansk øjenvidne gentages.
00.23.50 – 00.25.07: PC fortæller, at han ikke er helt klar over hvor de skal hen i
øjeblikket, skal lige lytte til, hvad Nyhederne skal bringe nu. Fortsætter med et
indslag, der opsummerer begivenhederne. Gentager at ingen endnu har påtaget sig
skylden.
00.25.08 – 00.26.36: Indslag med opsummering af dagens begivenheder med
billeder af bygningerne og folk, der er på vej væk fra stedet. Gentagelse af
interview med involverede. En kort del af Bushs anden kommentar til situationen
bliver vist ”Freedom itself was attacked this morning, by a faceless coward. And
freedom will be defended.” Afsluttes med en kommentar om, at ingen har påtaget
sig skylden, men at det formodes, at det er islamiske fundamentalister, der står bag.
00.26.36 – 00.27.04: PC fortæller om flyveforbud og forhøjet
sikkerhedsberedskab. Billeder af en person, som kaster sig ud af WTC.
00.27.05 – 00.29.03:PC siger, at ingen endnu har taget ansvaret for angrebene.
Indslag med talsmændene for DFLP, Hamas og PLO (Yassir Arafat), og de
fejrende Palæstinensere vises igen.
00.29.03 – 00.32.41: PC siger, at også Afghanistans Talebanstyre fordømmer
terrorangrebet på USA og at alle har travlt med at melde pas. Spørger SJ om det
peger i retning mod de arabiske lande. SJ siger at det peger i retning af
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mellemøsten og i retning af islamistiske fundamentalister. Siger endnu en gang at
man skal passe på med at pege fingre. Henviser til bomben i Oklahoma. Siger så,
at når det er sagt, så peger det i retning af islamiske fundamentalister, i retning af
nogen med mange penge og som har kontakter til et eller andet lands
efterretningstjeneste. Siger at navnet OBL springer frem, siger at han stod bag
ambassadebombningerne og at han formentlig befinder sig i skjul i Afghanistan.
PC beder SJ forklare hvem OBL egentlig er. SJ fortæller at OBL er ud af en meget
meget rig S-arabisk familie og at han har adgang til en del af familiens velstand.
Har tidligere brugt dem på nogle meget, meget storstilede terroraktioner mod
amerikanerne og i Saudi Arabien og noget af det han har vendt sig meget imod.
Siger at det var et torn i hans og mange araberes øjne, at man placerede
amerikanske tropper i SA, vogteren af Mekka og Medina.
PC siger at det kræver mange penge og nøje planlægning at gennemføre angrebet.
Spørger om OBL har fodfæste i USA. SJ siger at det er svært at sige, men at vhis
han vidste det ville den amerikanske efterretningstjeneste også have vidst det.
Siger at for at kunne gennemføre en terroraktion af dette omfang skal man have
folk placeret masser af steder i meget meget lang tid. Og at man skal være i stand
til at smugle våben igennem sikkerhedskontrollen i lufthavnene og få dem om bord
i flyvemaskinerne og derefter koordinere i så stor en stil. Fremhæver angrebets
utrolige omfang og siger, at det næsten er helt ubegribeligt i et land som USA, som
næst efter Israel er det land i verden, der er mest gearet til at forsøge at forhindre
terrorisme.
00.32.41 – 00.32.57: PC opsummerer information om de involverede fly, hvorefter
en del af interviewet med PNR gentages.
00.32.57 – 00.33.32: Indslag om danskere, der lægger blomster for at vise sympati.
PC siger til sidst: “Efter at USA er blevet erklæret i krigstilstand er de amerikanske
ambassader verden over i højeste beredskab.”
00.33.38 – 00.34.20: Gentagelse af kommentaren fra Colin Powell.
00.34.20 – 00.35.37: PC fortæller at Ruslands præsident Vladimir Putin har
fordømt angrebet og tilbudt USA et samarbejde i kampen mod terrorismen.
Kommentar fra Vladimir Putin: ” Dagens begivenheder i USA rækker ud over de
nationale grænser. Det er en kraftig opfordring til hele menneskeheden eller i hvert
fald den civiliserede menneskehed. Det, der er sket i dag, understreger igen det
aktuelle i Ruslands forslag om at forene det internationale samfunds kræfter i
kampen mod terrorismen, det 21. århundredes pest. Rusland kender alt til
terrorisme. Derfor kender vi bedre end nogen andre de følelser som amerikanerne
gennemlever i dag. På vegne af hele Rusland henvender jeg mig til den
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amerikanske befolkning. Jeg vil gerne sige at vi føler med jer. Af hele vores sjæl
deler vi jeres sorg og føler med jer. Vi støtter jer.”
00.35.37 – 00.38.33: MK tager over og præsenterer, hvad Nyhederne byder på i
dækningen fremover. Siger at befolkninger, regeringer og organisationer er optaget
af ”dette makabre og verdenshistoriske moment.” Taler med NB, der fortæller, at
Bush efter sin tv-tale er blevet fløjet til ”an undisclosed location”, og at også i
forhold til præsidenten er det højeste sikkerheds niveau gået i gang, en talsmand
for forsvaret i USA siger at man nu er på Alert State Delta, som er den højeste
tilstand af alarmberedskab. NB fortæller at det gælder alle amerikanske baser,
flådestationer og andre enheder i verden. Spekulerer på, at GWB muligvis er i de
atomsikrede bunkere i Cherrin bjergene, siger at vi ikke ved det.
NB fortæller at Arafat har gentaget den meget følelsesladerede reaktion og at han
gerne vil bistå med al den viden han er i besiddelse af, og at han ser det ikke alene
som en forbrydelse mod USA, men mod menneskeligheden og kalder det en
uhyrlig forbrydelse. NB fremhæver, at det er interessant at se en så klar og
utvetydig støtte fra Arafat som givet ønsker at lægge meget meget stor afstand til
det her. NB fortæller også om krisemøder i EU og Nato og at DK er i forhøjet
beredskab. Fortæller også at borgmesteren i Washington har erklæret
undtagelsestilstand i hovedstaden.
MK siger at det, der er sket må give anledning til selvransagelse i USA, landet med
de mest effektive efterretningstjenester. Spørger om der er noget nyt om hvordan
det her kunne ske. NB fortæller at der ikke er nyt om, “hvordan pokker det kunne
ske.”
00.38.42 – 00.44.14: Interview med Statsminister Poul Nyrup Rasmussen: PNR
fortæller om det høje beredskab i DK og samarbejdet med NATO-alliancens
efterretningstjenester. Siger at ”Vi kommer til at foretage en intensiv forhøjelse af
vores samarnejde for at bekæmpe denne forfærdelige masseterrorisme. Det vil
stille store krav til alle de lande, men det er nu en gang ikke alene et angreb på
USA, dette her det er et angreb på os alle sammen.”
PNR siger at det dere er sket giver andledning til en revurdering af hele vores
begrebsopfattelse af, hvad krig er og hvad terrorisme er. Og at det vil stille krav til
DK om deltagelse, aktivitet og engagement i NATO alliancen.
PNR siger, at det der nu er DK’s opgave er at være en loyal deltager i de næste
skridt der skal tages indenfor NATO “for at få standset den masseterrorisme der
her har vist sit forfærdelige ansigt.”
Adspurgt siger PNR at men desværre ikke kan benægte, at når det kan ske i USA,
som har verdens højeste sikkerhed, og når det kan ske i Pentagon, at det så kan ske
alle steder. Han siger at “Det vi kan gøre nu er at forene vore kræfter” og at vi kan
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lade være med at bøje hovedet i frygt, bekræfte hinanden i at demokratiet under
ingen omstændigheder må ryste på hånden. Han siger at vi nu skal samle vores
kræfter og lagt en aktivitet så vi kan sætte en stopper for den masseterrorisme der
her er kommet til så forfærdeligt udtryk i dag. Siger at det er det vi skal gøre.
PNR fortæller om sikkerhedsniveaet i DK.
PNR bliver spurgt hvilke langtidsperspektiver det her får, også for dansk
sikkerhedspolitik. Fortæller om sikkerhedsberedskabet. Siger at DK, via den faste
NATO repræsentant vil bekræfte, at DK “er parat til at stille med de helt
nødvendige resscourser der er behov for, for at med til at løfte den her opgave.”
PNR bliver spurgt om agrebet bekræfter nødvendigheden af et effektivt
internationalt, også europæisk politisamarbejde.
00.42.47: [Tekst nederst på skærmen: USA under angreb: Amerikanske kilder:
tegn på at terrorister har forbindelse til Osama bin Laden]
PNR svarer, at han tror det ligger langt henne i de politiske overvejelser om vores
udadvendte forsvarslinie. Fortæller at det nu handler om at have eget beredskab på
plads og at vi utvetydigt står på det amerikanske folks side i den forfærdelige
tragedie de står midt i, og at vi deltager aktivt i NATO samarbejdet og i
politisamarbejdet iøvrigt i Europa for at få opbygget et forsvar mod den
forfærdelige terrorisme vi her har set i dag.
PNR bliver spurt om der er noget som helst der tyder på at DK’s sikkerhed er truet.
PNR svarer, at der ikke er konkrete indicier derfor, men at beredskabet alligevel er
forhøjet.
00.44.15 – 00.45.26: MK aflutter med at sige at det altså var “en meget berørt
statsminister Poul Nyrup Rasmussen”. NB fortæller at et medlem af
repræsentanternes hus har sagt til FOX TV at han har hørt fra myndighederne, at
man frygter at op imod 10.000 er omkommet alene i NY, hvorefter MK udbruyder
“Ti tusind?!”. NB fortæller at dertil skal der lægges ofrene fra Pentagon og fra de
involverede fly. MK og NB konstaterer at det er den største og værste terroraktion
vi nogensinde har set.
00.45.26 – 00.49.58: Interview med Carl Petersen, lektor i amerikanske studier fra
Syddansk Universitet. MK spørger, hvilken reaktion man kan vente over for
arabere i USA, hvis angrebet viser sig at have oprindelse i arabiske kredse. CP
fortæller at man ikke kan sammenligne det med interneringen af amerikanske
statsborgere af japansk oprindelse, da der er sket meget i amerikansk politik siden.
CP fortæller at man kan forvente en meget hård reaktion mod dem, der står bag.
Han citerer Richard Holberg, forhenværende ambassadør i FN, som har sagt at
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hvis man finder ud af, hvem der står bag, at man så vil slå hårdt, ikke kun mod
terroristgrupperne men også mod de regeringer, der giver dem ly og støtte.
MK siger spørgende, at vi så kan forvente det mest massive svar som
amerikanerne er i stand til at levere. CP svarer at man kunne forestille sig et
luftangreb eller noget i den stil. Siger, at det han har set og hørt peger mere og
mere på at det er OBL. At det er for tidligt at sige, men at man alligevel er begyndt
at forberede nationen på at det muligvis er ham, der står bag og at man selvfølgelig
vil lave en gengændelsesaktion.
MK og CP taler om at historisk er USA ikke vant til at blive angrebet i hjemlandet
på denne måde. Taler om sammenholdet i USA og henviser til billeder, der vises af
brandmænd, som omfavner hinanden. At man vil stå sammen, slutte op bag
regeringen og hinanden og at man vil gøre en eller anden form for gengæld.
00.49.59 – 00.51.00: Udtalelser fra Justitsminister Frank Jensen om
sikkerhedsniveauet i Danmark.
00.51.00 – 00.52.02: Indslag med Metha Loumann fra Christians Kirke i
København. Fortæller om mindegudstjenester mm.
00.52.02 – 00.55.04: Opsummering af begivenhederne og interview med Kamilla
Gregersen i som fortæller om panikken i NY.
00.55.06 – 00.57.07 NB fortæller om det nyeste fra telegrambureauerne. Han
fortæller at Talebanmilitsen, som okkuperer to tredjedele af landet, hvor man
mener at OBL befinder sig, fortsætter med at benægte at det er ham, at de ikke
støtter terrorisme. De siger at han kun er en enkelt mand og at han slet ikke har
evnen til at gøre det her. NB siger at han ikke er sikker på at vurderingen er den
samme i efterretningstjenesterne rundt om i verden i USA og Europa. Siger at han
måske er en af de få der har evnen til at gennemføre det her. Taler om operationens
kompleksitet.
MK siger at OBL ikke vil tage ansvaret. Spørger hvilken interesse de ansvarlige
har i at stille sig op og sige ”det var mig der gjorde det”. NB siger, at det har han
sådan set umiddelbart ikke nogen interesse i. At han har sin tro på at det han gør er
rigtigt. Han har en tro på at det er en hellig krig og har vist at han ikke som sådan
har behov for at gøre reklame for sig selv.
NB fortæller at han [OBL] har været involveret i terror mod USA tidligere, hvor
responsen var, at man sendte 70 krydsermissiler mod det man mente var hans base,
men at han angiveligt er sluppet fra det i live. Understreger at ”vi er ude i nogle
spekulationer nu”, men at det er den vej de fleste kigger lige nu.
00.57.20 – 00.58.04.: Gentagelse af kommentaren fra Colin Powell
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00.58.04 – 00.59.24: MK siger at der er en trussel i det han siger til sidst. Spørger
NB ind til den. NB siger, at ”hvis amerikanerne vil, så kan de jo alt”. At det eneste,
der begrænser dem er hvor meget de mister politisk. Gentager, at responsen mod
OBL tidligere var, at man sendte 70 krydsermissiler af sted. Fortæller lidt mere om
ambassadeangrebene og siger at de for det meste er opklarede. Siger til sidst, at det
der er interessant i det her er, hvorvidt der er en stat involveret.
00.59.24 – 00.59.53: Mislykket forsøg på et telefoninterview med Charlotte Ernst,
TV2 medarbejder i USA. Hun står med telefonen i hånden men kan ikke høre
noget.
00.59.55 – 01.01.55: MK spørger NB, hvordan sådan noget kunne ske. NB
fortæller om flyvevåbnet, hæren, flåden, National Security Agency, CIA, FBI. At
problemet er at få alle de her tjenester til at arbejde sammen.
NB nævner, at angriberne er nogle ”få mænd, de her enheder, nogle dedikerede
mænd med måske en meget stræk tro på det de gør.” Siger efterretningstjenestens
svaghed har været menneskelige efterretninger, de mangler mennesker, der
fortæller USA hvad der vil ske, mens de på den tekniske side er meget dygtige.
Fortæller at modstanderne er klare over de tekniske færdigheder og at de derfor
undgår at anvende kreditkort, mobiltelefoner mm.
01.01.55 – 01.04.26: Interview med Charlotte Ernst, TV2 medarbejder i
Washington, som fortæller om stemningen og aktiviteten.
01.04.26 – 01.06.51.: MK præsenterer et indslag med GWB’s anden tale. Siger at
GWB befinder sig et ukendt sted, men at han inden han forsvandt kom med denne
kommentar. Talen bliver gentaget.
01.06.51 – 01.08.04: Indslag fra Rådhuspladsen, hvor Yigal Znaty interviewer
Simon Amitsbøl som fortæller at politiske ungdomsorganisationer er samlet til en
sympatidemonstration.
01.08.06 – 01.10.38: Telefoninterview med Ulla Terkelsen i London. UT fortæller
at reaktionen har været meget voldsom, og at Storbritannien har understreget at de
den nation og det folk som står amerikanerne nærmest. Fortæller at Tony Blair
skulle have holdt en politisk tale ved den britiske LO-kongress, men at han i stedet
valgte at holde en tale om at nu måtte alle vestlige og alle demokratiske kræfter stå
sammen i kampen mod terrorismen. UT fortæller om møder om
sikkerhedstilstanden i UK og at Tony Blair så understregede, at man nu skulle stå
solidarisk med Amerika, at Amerika var vores venner og vi skulle stå skulder ved
skulder som han sagde i kampen mod terrorismen.
UT fortæller også om reaktionerne hos befolkningen, at folk er dybt rystede.
Fortæller om terrorhistorien i UK.
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01.10.38 – 01.12.52: MK og NB taler om oplysningerne om tilskadekomne og
døde. NB fortæller at man regner med op til 10.000 dødsofre alene i USA og at
man anslår a 40-50.000 mennesker var i WTC da angrebene fandt sted. NB
fortæller at Rudy Guiliani, NY’s borgmester siger at der kan gå et døgn indtil vi
ved, hvor mange der er blevet dræbt og at det vil blive flere end nogen af os kan
bære.
MK og NB taler om, hvorvidt rednings- og hospitalsarbejdet kan klare presset og
om redningsarbejdets omfang. Fortæller om Udenrigsministeriets krisetelefon. NB
fortæller at ambassaden ikke kender til skadede eller dræbte.
01.12.52 – 01.15.00: Indslag fra Christians Kirke i København. Interview med en
deltager.
01.15.04 – 01.16.45: Indslag fra Rådhuspladsen i København, hvor folk også viser
sympati. Interview med Niels Helveg Pedersen, tidligere udenrigsminister, som
sluttede en tale ved at sige at vi i dag alle er New Yorkere. NHP mener at
begivenhederne viser at terrorismen kan slå ned alle vegne. Siger at det er en
ulykke vi er fælles om. Siger at meningsløsheden også kan ramme os, at vi må
være fuldt bevidste om den fare, som terrorismen udgør og at der derfor er brug for
solidaritet med NY-erne i aften.
Adspurgt om den amerikanske regerings næste skridt siger NHP at hvis den kan
identificere de grupper, de kredse som har store ressourcer som står bag dette her,
så vil den amerikanske regering handle med stor beslutsomhed.
01.16.45 – 01.18.22: Interview med Trine Aagaard Nielsen, som blev evakueret fra
sin arbejdsplads.
01.18.22 – 01.18.46: Nyhederne med Per Christiansen. Begynder med
opsummering af begivenhederne, siger at det frygtes at op imod 10.000 mennesker
kan have mistet livet.
01.18.46 – 01.20.13: Gentagelse af et indslag af Michael Trangbæk, der
opsummerer begivenhederne og viser interview med involverede og udtalelser fra
GWB. Afsluttes med at ingen har taget ansvaret for begivenhederne, man at de
fleste formoder, at det er islamiske fundamentalister, der står bag.
01.20.13 – 01.20.33: Indslag, der viser folk, der i desperation hopper ud fra WTC
01.20.49 – 01.22.30: Indslag om de forlydender, der har været om de mulige
gerningsmænd med udtalelser fra DFLP, Hamas og PLO. Jublende Palæstinensere
bliver vist til sidst.
01.22.30 – 01.25.41: Interview med Niels Bjerre Poulsen. PC siger at det
unægteligt ligner en krigshandling, spørger om USA må opfatte det som en
krigserklæring på nogen måde. NBP svarer, at det kommer an på hvad man lægger
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i udtrykket krigserklæring og hvem der viser sig at være fjenden. Om
vedkommende har støtte fra en regering eller om det er en privat
terrororganisation. Siger, at om man kan kalde det en krigserklæring ikke rigtig har
noget juridisk at sige i sådan en situation.
PC spørger, hvem NBP tror er fjenden. NBP siger at han ikke ved mere om en alle
andre. Fortæller om spekulationerne om at koordineringen viser, at der må stå en
større organisation bag. Siger, at indtil man ved, hvem fjenden er, er det svært at
sige hvilket svar det vil få og hvilke muligheder den amerikanske regering har for
at reagere.
PC spørger om dette ændrer GWBs udenrigspolitik i forhold til verdens
brandpunkter. NBP siger, at det giver sig selv, at amerikanerne vil bruge meget
energi på det her og sørge for at finde de personer, der står bag.
PC spørger til USAs missilskjold som forsvar mod missiler fra slyngelstater. NBP
fortæller at der har været diskussioner, om hvorvidt det er den rigtige måde at
forsvare landet på.
01.25.41 – 01.26.33: Gentagelse af interview med PNR
01.26.33 – 01.26.58: Gentagelse af indslag om folk, der lægger blomster ved den
amerikanske ambassade, som afsluttes med en kommentar om at der er erklæret
krigstilstand i USA.
01.26.58 – 01.27.33: PC fortæller at der for første gang i historien er indført et
flyveforbud over hele USA. Fortæller om de forskellige fly, afslutter med, at man
ikke ved om det fly, der styrtede i Pennsylvania har noget med terrorhandlingerne
at gøre.
01.27.38 – 01.28.22: Gentagelse af kommentar fra Colin Powell.
01.28.22 – 01.29.38: Gentagelse af kommentar fra Vladimir Putin, indledt af PCs
introduktion om at han har tilbudt USA et samarbejde i kampen mod terror.
01.29.30 – 01.30.11: MK og NB overtager igen. MK præsenterer den videre
Nyhedsudsendelse. Forsøg på at vise et indslag fra Rådhuspladsen mislykkes.
01.30.11 – 01.31.20.: NB fortæller at GWB er transporteret til Strategic Air
Commands hovedkvarter i Offert Air Force Base, som ifølge NB er et af de
sikreste steder at opholde sig i hele verden. Fortæller GWBs familie højst
sandsynlig også er på vej til samme sted. Afkræfter også nyheden om bilbomben,
som skulle være sprunget udenfor udenrigsministeriet i Washington. NB fortæller
at de vil forsøge at dementere evt. forkerte oplysninger i løbe af aftenen.
01.31.20 – 01.32.22: NB fortæller at Egyptens præsident, Mubarrak, USA’s
allierede og tætte samarbejdspartner i mellemøsten også fordømmer det her angreb
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meget meget meget kraftigt. Fortæller også at Kina har været ude med en meget
meget klar støtte til USA, til trods for, at de to lande netop er kommet sig over det
amerikanske spionfly som måtte nødlande på en kinesisk ø. NB fortæller at den
Kinesiske præsident Jang Se Ming udtrykker sympati. “Jeg er chokeret at erfare at
dele af NY og W er blevet angrebet på sådan en måde. Og over den skade der er
sket. Og de udtrykker sin sympati til præsidenten og igennem ham til den
amerikanske regering og befolkning og kondolance til de familiemedlemmer der
har ofre. NB fremhæver at kineserne var rimelig fortørnede over at NATO
bombede den kinesiske ambassade i Beograd under Kosovo bombardementerne
Siger at vi her har en klar melding fra Kina også og klar støtte til det amerikanske
folk.
01.32.22 – 01.33.14: MK og NB taler om tallene over sårede og døde. Gentager
tidligere udtalelser om dem.
01.33.30 – 01.33.55: Indslag fra sympatidemonstrationen på Rådhuspladsen
01.33.55 – 01.37.50: Forvirring om, hvad der skal ske næst, MK præsenterer
kommentarer fra Statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Gentagelse af tidligere
udtalelser fra PNR, både fra hans pressekonference og fra interview.
01.37.50 – 01.39.53: Indslag med udtalelser fra folk på gaden. Alle er forfærdede
over det, der er sket. Til sidst vises der Palæstinensere, der kører rundt med det
Palæstinensiske flag.
Pouria Taghavi udtaler, at han føler at det her, det er en slags gengældelse, måske
guds straf, de højere magters straf mod Amerikanerne for det, de har stået bag i så
lang tid.
Hans ven, Tarek Asmar siger, at han ser det som en sejr for det Palæstinensiske
folk og for hele den muslimske verden, pga. at Palæstinenserne har været
undertrykte og at USA har været dobbeltmoralsk i deres politik. Bliver spurgt om
det på den baggrund er acceptabelt at så mange mennesker må dø: ”Selvfølgelig er
det synd jo. Men på en eller anden måde som min ven siger så er det symbolsk jo
ikke. Altså... at de taber så mange menneskeliv ikke. Det.... vil jeg... altså... være
glad for altså. Vil jeg sige.”
Dette efterfølges af en kommentar om, at der var ganske få, der tænkte på denne
måde og af et kommentar mere om forfærdelsen over angrebene.
01.39.53 – 01.40.52: MK taler med NB, beder ham om at forklare, hvorfor han tror
en menig Palæstinenser siger sådan nogle ting. NB forklaerer at Palæstinenserne
ser USA som den trofaste støtte til Israel og betraget USA som den
hovedansvarlige for at den konflikt ikke er blevet løst på Palestinænsernes
betingelser. Taler om at den jødiske lobby presser hver eneste amerikanske
præsident til at støtte Israelerne. Siger at det er nogle barske kommentarer til en
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meget meget uhyggelig begivenhed men at det er et eksempel på hvordan
sengelaget er blandt nogle Palæstinensere.
01.40.53 – 01.44.25: MK interviewer Politikkens chefredaktør, der forholder sig til
begivenhederne. Spørger hvad det er for en verden vi vågner op til i morgen:
TS fortæller at det er en verden som er blevet ramt af et voldsomt tilbageslag.
Fremhæver at vi i de kommende dage, uger og måneder vil se stribevis af
konsekvenser af det her. Han mener, at USA må reagere, måske meget voldsomt,
hvis de kan identificere arnestedet til det her. Taler også om at der i virkeligheden
ikke er noget modtræk til terrorisme i denne form. Siger at det alligevel vil påvirke
hele den internationale situation, den civile luftfart og verdensøkonomien.
TS taler om, at det kommer på et meget uheldigt tidspunkt og at det kommer med
en amerikansk administration som i forvejen rummede elementer af unilateralisme
og isolationisme i sin kurs. Forudser at de kan blive forstærkede, men at man må
håbe at den solidaritet der møder amerikanerne fra hele verdenssamfundet trækker
i den anden retning.
Adspurgt om solidariteten i verden og i den vestlige verden siger TS at det er helt
oplagt, at meget store dele af verden vil solidarisere sig med den amerikanske
befolkning, men at amerikanerne alligevel vil føle sig bekræftet i at være ekstremt
sårbare, netop fordi de er verdens mægtige land. Siger at amerikanernes reaktioner
kan, afhængig af hvordan det bliver udformet, afføde yderligere international
splitten. Hvor forståelige reaktionerne end må være, så vil de i sig selv avle mere
af det som vi har oplevet i de her timer.
TS fortæller at han mener det er en dårligere verden, vi vågner op til og at det er
som om der ikke er nogen grænser for menneskelig ondskab.
01.44.25 – 01.46.34: MK præsenterer en opdatering af begivenhederne. Indslag af
Pia Ehlers vises. Opsummering af begivenhederne, billeder, der er taget lige efter
angrebet, interview med involverede, de mange af dem gentagelser. Billeder af
folk og redningsmandskab i aktion.
01.46.34 – 01.47.21: MK fortæller at Rudi Guiliani, borgmester i NY fortæller, at
det kan tage flere dage før man har det fulde overblik over dødstallet. NB fortæller
om de 266 der var i de fire kaprede fly og tilføjer 200 brand- og redningsfolk, der
er savnet. Siger at de menes at være fanget under murbrokkerne og siger at lige i
øjeblikket savnes de.
01.47.21 – 01.47.42: NB fortæller at noget andet interessant som lige er tikket ind
er at den iranske præsident Hrattami fordømmer terroristangrebene i USA. NB
siger at endnu en af dem man kunne kalde USA’s fjender nu fordømmer
angrebene. Siger at vi måske kan vende tilbage senere til hvad mere han siger i
erklæringen.

60

01.47.42 – 01.49.40: Gunilla Roijer rapporterer fra den amerikanske ambassade i
København, siger at mange mennesker er samlet. Rapportage, der fortæller om at
folk skal af med nogle følelser, stå lidt stille og tænke over det, der er sket.
Fortæller at nogle er bange og at nogle frygter at det her kan udvikle sig til en
tredje verdenskrig. GR fortæller om kærestepar og ægtepar, som giver hinanden
ekstra knus og klem, osv.
01.49.51 – 01.52.03: Gentagelse af GWB’s anden tale.
01.52.10 – 01.52.58: Gentagelse af Gerhard Schrøders kommentar
01.53.04 – 01.55.01: Gentagelse af Lionel Jospins kommentar.
01.55.01 – 01.55.52: MK siger, at FN’s generalsekretær udtrykker dyb sorg over
angrebene. Men at han samtidig advarer imod forhastede gengældelsesaktioner
inden gerningsmændene bliver kendt.
Kofi Annan: There is no doubt that these attacks are deliberate acts of terrorism,
carefully planned and coordinated. And as such I condemn them utterly. Terrorism
must be fought resolutely wherever it appears. In suchs moments, cool and
reasoned judgement are more essential then ever. We do not know yet who is
behind these acts or what objective they hope to acchieve. What we do know is
that no just cause can be advanced by terror.
01.55.52 – 01.57.35: MK beder SR forholde sig personligt til situationen, da han
bor i USA. Han siger at det er forståeligt at alle de internationale ledere reagerer på
den her måde med afsky og fordømmelse. Fortæller om hans kones oplevelser og
om hvilke konsekvenser han mener begivenhederne vil have for
sikkerhedsberedskabet i USA.
01.57.35 – 01.59.46: MK: Og vi skal netop videre med spørgsmålet om hvem det
kan være der står bag attentaterne i dag. Ingen har endnu påtaget sig skylden for
angrebene men de fleste analytikere peger mod mellemøsten og en bestemt herre.
Den mand som hedder Osama Bin Laden.
Indslag af Michael Tranbæk: [OBL smiler, har hvidt tørklæde over hovedet] OBL
truede for tre måneder siden igen USA fra sit hovedkvarter i A [Bevæbnede mænd
i en ørken] hvor han træner sine folk.
[Tale af OBL. Introduktionstekst: OBL, Terrorleder, Afghanistan]: Guds land er
meget stort og dets interesser er spredt overalt. Gør alt, hvad I kan for at knuse
dem, så guds ord bliver hævet over alt.
MT: [Tegninger fra en retssal i USA] Netop nu venter fire af hans tilhængere på
domme ved retten på M, ikke langt fra WTC. [6 mænd der bærer en såret igennem
gaden efter et bombeangreb i Afrika] De sættes i forbindelse med bombningerne af
de amerikanske ambassader i T og K. [En tank affyrer skud i en ørken]
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Milliardærsønnen fra S-Arabien tog til A i 80’erne og havde den gang samme
interesser som USA i at få smidt de ugudelige kommunister [OBL iklædt
militærtøj og turban, sidder ved en mikrofon med et gevær ved sin side] fra
Sovjetunionen ud. Bagefter vendte han blikket af sin formue mod USA og Israel
der [Arabere ved et tæppe med varer på ude i en ørken. Biler i baggrunden]
militært, kulturelt og økonomisk truer det muslimske kerneland. Ifølge USA har
[Billede af en bevæbnet araber] OBL 12 baser i A. [Kort af A, Udsnit af området
omkring Jalalabad fremhæves, tekst: OBL’s baser] Blandt andet her i Jalalabadområdet hvor der forskes i bomber. 5000 terrorister skal [Mænd der skyder med
rifler]være udlært i lejrene. [Mænd står og skyder oven på et større våben] OBL
dannede for 13 år [Verdenskort, tekst nederst i billede: Al Qaeda-netværket] siden
Al Qaeda, eller basen på dansk. [Flere lande fremhæves med gult, hvor de andre
lande er grønne] Nu har han ifølge CIA forgreninger til 50 lande. [Billeder af USS
Cole] OBL mistænkes også for bombningen af USS Cole i Yemen sidste år, fordi
han hader USA’s tilstedeværelse i Golfen.
OBL: [OBL på en talerstol] Denne ydmygelse og ateisme som hærger den
islamiske verden kan kun bekæmpes med Jihad, kugler og selvmordsaktioner.
MT: [Billede af en efterlysning af: Murderer, Usama Bin Laden. Up to $5 million
reward] USA har sat en dusør på 45 millioner kroner på OBL’s hoved. [Skud ses
flyve rundt i mørket, lyden af en maskinpistol. Klip, OBL kommer gående med sit
væbnede følge igennem mørket] Samlet bruger USA over et hundrede milliarder
kr om året på terrorbekæmpelse.
MK: Og vi vender tilbage til Osama bin Laden om et øjeblik.
01.59.46 – 02.00.35 : Indslag med nye billeder fra WTC, der er faldet sammen.
Masser af brandfolk.
02.00.35 – 02.01.25: NB fotæller at også Syrien fordømmer nu angrebene.
Fortæller også at en rimlig højtstående amerikansk senator, Aron Hatch, har sagt til
CNN at han har snakket med kontakter i FBI som siger at angrebene her bærer
OBL’s fingeraftryk.
Siger at det er noget af en skærpelse af tonen. Fortæller at FBI kender OBL meget
meget fint, at det var FBI der selv efterforskede angrebene mod ambassaderne i
Kenya og Tanzania så de ved hvordan han opererer. NB siger, at vi stadigvæk er
ude i at der er en senator, der siger at han har talt med nogle kilder i FBI og at det
selvfølgelig ikke kan bringe os ret meget tættere på hvem det egentlig er.
02.01.27 – 02.02.24: MK spørger Major Finn Johansen fra Forsvarsakademiet om,
hvad Osama bin Ladens fingeraftryk er. Han siger, at han ikke er ekspert i det og
siger at det også kan være mange andre ting, mange andre mennesker. MK beder
ham fortælle om den jagt, der går i gang i stedet for. Siger at det vil minde om en
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almindelig politiefterforskning, at det handler om at finde spor som leder til dem,
der står bag. Handler om at placere ansvaret og forfølge dem som står bag og få
den hævn som Bush har lovet i sin tale.
02.02.24 – 02.02.42: Mislykket telefoninterview med Ulla Terkelsen.
02.02.42 – 02.04.00: NB fortæller at efterforskningen, som FBI udfører er klassisk
politiefterforskning. Han fortæller at OBL’s kendetegn er nogle utrolig
velorganiserede angreb, koordinerede og nævner ambassaderne i Kenya og
Tanzania som eksempel, de blev bombet indenfor fem-ti minutter. Siger at det at
vise hvor sårbar fjenden, USA er ved samtidig at slå til forskellige steder, det er
noget, der gør virkelig ondt. Siger at om de fire fly “det er det vi sådan her kan
tolke som fingeraftryk” og gentager at det “er jo også fingeraftryk FBI leder efter”.
Gentager at det er en klassisk efterforskning.
02.04.22 – 02.06.13: Interview med dansk generalkonsul i NY, som fortæller om et
dansk øjenvidne, som slap ud af WTC.
02.16.13 – 02.07.11: MK og NB opsummerer begivenhederne.
02.07.11 – 02.08.24: MK og NB taler om hvem, som står bag. MK siger at de ikke
kommer det tættere nu, men at de har modtaget endnu et telegram om det
spørgsmål
[02.07.15: Tekst på skærmen: UUA Rusland tilbyder at sende redningsmandskab
til NY og Washington]
NB fortæller at de har fået to modstridende meldinger. Han fortæller at Islamisk
Jiihad, der ikke alene kæmper for at Israelerne skal rømme de besatte områder men
kæmper for at smide Israelerne helt ud af Israel, jøderne ud af Israel, de siger det
ikke er dem
[02.07.35: Tekst på skærmen: Syrien fordømmer stærkt terroangreb mod USA]
NB fortæller videre, at de har meget stor forståelse for det raseri, den vrede der
fører til sådanne angreb, men at de ikke ønsker en anden front, dvs. at de mener at
deres krig skal føres i Israel. NB gentager at en højtstående amerikansk senator,
der har talt med FBI siger at angrebet har OBL fingeraftryk og at der er en
højtstående embedsmand, der siger til det franske nyhedsbureau, at man nu
mistænker OBL for at stå bag. “Og så skal jeg lige understrege, som vi også talte
om tidligere, at midt i alt det virvar der er, ikke bare på gaderne i NY men også i
folks hoveder så bliver alle presset til at mene noget.” siger NB
MK fremhæver at det er velunderbyggede teorier, men at det er og bliver en slags
gætværk. Det bekræfter NB.
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02.08.25 – 02.11.03: Ulla Terkelsen siger at kommentarerne i England også er gået
på, at det er en skelsættende begivenhed, det er ikke bare et terrorangreb. Dette er
en skelsættende begivenhed der vil ændre vores syn på verden. Det vil ændre vores
syn på vores åbenhed, vores syn på vores åbne demokratier, vores løse forhold til
grænser. Det er en begivenhed som vil gøre at verden bliver anderledes, det er også
kommentarerne herfra, siger UT
MK spørger om anderledes i virkeligheden betyder værre. UT svarer
MK: [Delt skærm, MK og UT] Anderledes, betyder det i virkeligheden værre?
UT fortæller at det betyder, at vi skal passe bedre på, at vi har været for letfærdige
i omgangen med hinanden, at vi ikke har taget truslerne alvorligt nok. At vi skal
være mere mistænksomme.
[Tekst på skærmen 02.09.22: UUA Syrien fordømmer stærkt terrorangreb mod
USA.]
Hun siger at det er et tragisk og sørgeligt budskab men at det går kommentarerne i
UK også på. Fortæller om en følelsesmæssigt dybt rystet og dybt nervøs Tony
Blair pga. udviklingen. MK følger på på det og siger at det er den måde vi ser
samtlige statsledere på, også vores egen PNR. MK spørger UT hvorfor hun tror det
er reaktionerne er så emotionelle.
[02.10.08 Tekst på skærmen: Israels udenrigsminister Shimon Peres:
“Terroristerne skal bekæmpes kompromiløst.”] netop ved den her begivenhed?
UT fortæller at det er fordi vores samfund bygger på en meget lav kontrol og at vi
derfor er sårbare. MK afbryder samtalen med UT efter lydproblemer.
02.11.09 – 02.13.37: Indslag om mindegudstjeneste i Christianskirken i
København. Interview med mennesker, der er berørt over begivenhederne.
Interview med en amerikansk præst. Han bliver spurgt om, hvilket svar på
angrebet han forventer: “That is probably what everyone is waiting for next. And
you can only hope and pray that America is patient and takes it’s time, and
certainly doesn’t jump to conclusions and.... I can only pray that fairness and
justice and mercy is also considered”
02.13.37 – 02.14.00: MK afslutter udsendelsen og siger, at Nyhederne er tilbage
kl. 22.00.
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DVD 2367
TV2 Nyhederne 11. september 2001
Nyhederne, 11.09.2001, kl. 22.00-00.10
00.00.00 – 00.00.41: Nyhedsintro, viser sammenstyrtningen af WTC, Bush
udtalelse om at ”Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward”.
Billeder af redningsfolk ved resterne af WTC. Caroline Boserup siger, at USA er
klar til modangreb, men at man foreløbig ikke ved, hvem står bag
terrorhandlingerne.
00.00.41 – 00.01.22: CB opsummerer status, siger at ingen endnu kender antallet
af omkomne men at vurderinger lyder på mindst ti tusinde dræbte. Billeder fra
WTC, der er faldet sammen vises. CB siger at ingen har påtaget sig ansvaret for
angrebet.
00.01.22 – 00.03.53: CB præsenterer et indslag med opsummering af
begivenhederne, men får at vide at de starter med Bushs anden tale. Gentagelse af
Bushs anden tale.
00.03.53 – 00.06.47: CB gentager præsentationen af indslaget med
opsummeringen af begivenhederne og billeder af de forskellige begivenheder og
interview med involverede. En del nye billeder.
00.06.47 – 00.08.27: Poul Erik Skammelsen taler fra NY. Siger at det seneste nyt
er, at der ikke er noget overblik over situationen, og heller ikke over skadede eller
omkomne. Og at det måske beskriver situationen allerbedst, at det er status selv om
der er gået 7 timer fra angrebet.
00.08.27 – 00.11.41: CB præsenterer indslag om aktiviteterne ved Christians Kirke
i København. Metha Loumann fortæller om de mennesker, der bruger kirken for
bede en bøn og sidde stille i fred og ro. Der skiftes over til billeder fra den
amerikanske ambassade i København, hvor folk står stille og roligt og ser på de lys
og blomster, der er lagt foran ambassaden. Gunilla Roijer fortæller om de utrolig
mange mennesker, der er samlet foran ambassaden og den stilhed og eftertanke,
der er i området. Fortæller at mange af de mennesker, der er kommet fra
demonstrationen på Rådhuspladsen. Interview med en ungdomspolitiker, som siger
at det er for at udvise sympati. Siger at det ikke må være frygt og terror, der sætter
dagsordenen. Gunilla Roijer fortæller at folk er begyndt at synge Kringsat af
fjender for at vise medfølelse i en situation, hvor man har svært ved at finde ud af,
hvad man ellers skal gøre.
00.12.01 – 00.13.42: Gentagelse af indslag om forlydender om, hvem der står bag.
Afsluttes med jublende Palæstinensere.

65

00.13.43 – 00.15.17: CB interviewer Major Finn Johansen. Spørger hvad det
kræver at gennemføre sådan et angreb. Han svarer, at der formodentlig er gået
mange måneders planlægning forud for det her. CB spørger om det er “dybt
professionelle mennesker der står bag?” FJ svarer at han tror det er professionelle
mennesker, at de har gennemført det man i militære kredse ville kunne kalde en
professionel operation. Siger også, at der må have været pilotuddannede folk med
for at styre flyene. Siger at der er professionel planlægning bag.
CB spørger til forsvarssystemet i USA og hvordan angrebet kunne lade sig gøre.
FJ siger at USA har nogle glimrende forsvarssystemer over for almindelige
konventionelle militære trusler, men at han overfor terror ikke mener at man kan
tale om verdens bedste forsvarssystem eller et godt forsvarssystem. Tager Israel
som eksempel på, at det er svært at forsvare sig mod terrorismen, uanset erfaring
og efterretninger.
00.15.17 – 00.18.31: Interview med Helle Løkke Nielsen, Lektor, Syddansk
Universitet. CB siger at vi lige har hørt Arafat fordømme angrebet. Spørger hvor vi
skal se os om i verden, hvis det ikke er mellemøsten, Palæstinensiske terrorister,
der er skyldige i det her.
HLN siger at det kan man spekulere meget over og at man skal huske at man ikke
behøver at sidde i mellemøsten for at lave terrorangreb når man støtter den
Palæstinensiske stat. Hun siger at terrorismen er blevet globaliseret, at man sagtens
kan være anti-amerikansk og støtte den Palæstinensiske stat, selv om man sidder et
andet sted. Siger at der vokser mange terrorgrupper frem i stødpuden mellem
mellemøsten og de central-asiske, centrale russiske republikker. Siger at der ikke
er nogen statsmagt, der har kontrol over de områder. Siger at vi ved at
Afghanistan, Pakistan, Tatjikistan og sådan nogle steder ikke er kontrollerede og at
der sagtens kan vokse grupper op der kan kommunikere med folk i USA, der kan
kommunikere med folk i mellemøsten. Og derved skabe nogle netværk der er
ganske slagkraftige.
CB spørger til de mennesker, der befinder sig i i stødpudezonerne. Siger at
reaktionen vel ikke kommer i direkte forbindelse med den politik USA fører i
mellemøsten i forbindelse med Israel. Siger at deres had vel bunder i noget dybere.
Spørger hvad det er. HLN siger at der er en meget stærk anti-amerikanisme i
mellemøsten og Syd-Asien pga. det de har gjort ved Palæstina, ved Irakerne og
hvad de har gjort her, der og alle vegne. Siger at de vil slå igen. Siger at der er en
dybtfølt anti-amerikanisme nogle steder i det, vi plejer at kalde de underudviklede
lande.
CB spørger til, hvem der har den nødvendige fodfeste i USA for at planlægge
sådan et angreb. HLN siger at vi lever i de åbne vestlige samfund og at man ikke
kan kontrollere alle. Nævner at der er stor tilstedeværelse af imigranter, af
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indvandrere i USA. Og sat man selvfølgelig med moderne teknologi kn
kommunikere fra hvis det nu var Bin Laden eller hans folk i Afghanistan til
mellemøsten til Palæstinenserne, til USA. Så der er nogle teknologiske muligheder
som vi kun har set begyndelsen af.
CB spørger til meldingerne om, at OBL står bag og beder om HLNs vurdering af
dem. HLN siger at vi alle sammen kan spekulere. Men at det er så stærke angreb så
man vil uvilkårligt vende sit blik den vej. Fordi der er altså nogen som Bin Laden
der har apparatet, der har den anti-amerikanske slagkraft og som er parate til at
bruge den.
00.18.35 – 00.20.19: CB spørger SJ om han er enig med hende i, at det ikke
nødvendigvis er Palæstinensiske terrorister, der står bag det her. Spørger, hvem det
så kan være.
SJ svarer at det absolut ikke er sikkert, at det er arabiske eller mellemøsten, der er
arnestedet for det her, selv om der er meget, der peger i den retning. Siger at man
tidligere er blevet overrasket, at sådan noget også kunne organiseres i USA, og at
det ville få mange til at sidde tilbage med dårlig samvittighed, hvis det om nogle
dage ville vise sig, at det ikke var dernede, “hvor vi alle sammen har peget”. Siger
bagefter, at HLN har ret i at meget peger mod OBL, som er en terrorist med
utrolige økonomiske midler, flere end de fleste terrororganisationer.
Sj siger, at han er enig med FJ i at det er mere end en normal terrorgruppe, der står
bag. Siger at der er blevet peget på, at et eller andet lands efterretningstjeneste kan
have spillet en rolle af en eller anden slags. Siger at aktionen har krævet utrolig
megen efterretningsinformationer om hvordan sikkerhedssystemerne er i USA, at
man har folk, der var placeret derovre lang tid i forvejen.
CB spørger til om han siger, at det kan være organiseret med en eller anden form
for statslig opbakning. SJ siger at vi nu er meget ude på den tynde is, at det er rene
spekulationer. Men han har svært ved at forestille sig, at en terrororganisation, der
ikke har et eller andet lands efterretningstjeneste bag sig kunne organisere det her
helt på egen hånd.
00.20.19 – 00.21.36: CB præsenterer indslag om tidligere terror mod USA. Siger at
det nye ved dagens aktion er dens omfang og at den ramte på amerikansk grund.
Indslag af Lars Toft Rasmussen:
For lidt over tre år siden [En mand står på store murbrokker] eksploderede to
bomber [To mænd hjælper en såret væk. En mand løber forbi] omtrændt samtidigt
ved de amerikanske ambassader [Fire hvide mænd står og ser på skaderne] i K og
T. 260 mennesker [Røg fra en smadret bygning] blev dræbt og over 5000 sårede.
[En bevæbnet hvid mand går rundt i resterne af bygningen, laver en afvisende
bevægelse] Den S-Arabiske millionær og terrorist blev mistænkt for at stå bag.
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[Billeder fra USS Cole] I oktober sidste år var OBL igen på spil. En lille båd lastet
med sprængstof lagde til ved den amerikanske destroyer USS Cole og sprængte et
stort hul i siden. 17 amerikanere blev dræbt.
LTR fortæller også om angrebet mod WTC i 1993 og om bomben i
regeringsbygningen i Oklahoma, som Timothy MacVeigh stod bag.
00.21.36 – 00.23.07: CB spørger Niels Bjerre Poulsen om amerikanernes reaktion
på tidligere terrorangreb. Han svarer ved at tale om Oklahoma og at mistanken
også der rettede sig mod mellemøsten og arabiske terrorgrupper. Formoder derfor
at man vil være forholdsvis sikker i sin sag, inden man foretager sig noget i
situationen.
CB spørger hvad der ligger i Bushs trussel om, at alle midler vil blive taget i brug.
NBP svarer at det afhænger fuldstændig af, hvem der viser sig at stå bag, om viser
sig, at der er en regering blandet ind i det her, eller om det viser sig at være, som
en stor del af nyhedsdækningen hele tiden vender tilbage til, OBL som er
involveret i det her. Siger at USA i forvejen gerne vil have fat på OBL, men at det
har vist sig at være en meget svær opgave, sandsynligvis fordi han befinder si et
sted i Afghanistan. Siger at det er afgørende at man får laceret et ansvar, eller
mener man har nogenlunde sikre indicier for, hvor man skal rette sine harme hen,
før man foretager sig noget. Gentager, at det er klart, at midlerne afhænger
fuldstændigt af hvem fjenden viser sig at være.
00.23.22 – 00.24.13: Kommentar fra Karen Hughes fra FBI: The Federal
Government is acting to help local communities with search and rescue and
emergency management operations. To take all appropriate precautions to protect
our citizens and to identify those responsible for these despicable attacks on the
american people. While some federal buildings have been evakuated for security
reasons and to protect our workers. Your Federal Government continues to
function effectively. We have a federal emergency response plan and at president
Bush’s direction we are implementing it. We began to implement it immediately
after the first attack in NY this morning. We contacted american forces and
embassies throughout the world and placed them on high alert.
00.24.13 – 00.25.14: Indslag om danske politikeres reaktion, chok og
fordømmelse.
Gentagelse af kommentar fra PNRs pressemeddelelse.
Kommentar fra Frank Jensen: Ja, det er jo en forfærdelig tragisk situation. En
terror... terrorvirksomhed som ingen af os havde fantasi til at skulle finde sted. Vi
har fra dansk side indført de skærpede sikkerhedsberedskaber vi har faste
procedure for. Det er både i forhold til kongehuset, i forhold til regeringen og i
forhold til NATO installationer.
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Kommentar fra Uffe Ellemann-Jensen: Det her det er jo virkelig et slag under
bæltestedet, ikke bare på USA, men på alle de værdier som også DK har fælles
med USA. Derfor tror jeg det er så vigtigt at man i reaktionerne rundt omkring
netop forstår at det her er ikke bare et angreb på USA. Det er et angreb på vores
fælles værdier.
00.25.14 – 00.26.05: Indslag om demonstrationen på Rådhuspladsen.
00.26.05 – 00.27.37: Metha Loumann fortæller om aktiviteten ved Christians
Kirken, fortæller om over 100 lys og bevægende stemning i kirken. Interview med
provst Sten Wenzel Petersen om begivenhederne.
00.27.37 – 00.27.56: CB afslutter udsendelsen, siger at Nyhederne er tilbage om
ca. 15 minutter.
00.28.00 – 00.54.00: Vejrudsigt, reklamer, bl.a. en fra Maersk Air: “It’s got to
beeeee, Perfect”..., sportsnyheder, som bl.a. handler om reaktionerne på
terroraktionen.
00.54.00 – 00.54.16: Nyhedsintro, MK fortæller at endnu en bygning er styrtet ved
WTC og at ødelæggelsen nu er total.
00.54.25 – 00.55.15: NB fortæller, at det seneste nye er f.eks. at Cuba har udtrykt
medfølelse med det amerikanske folk. Siger at Cuba og USA mildest talt har haft
et anstrengt forhold til hinanden i mange mange år. Men altså en nærmest
betingelsesløs solidaritetserklæring med ofrene af katastrofen.
Fortæller at GWB er på vej fra Offord Air Force Base, man mener at han flyver til
Washington senere i dag. Fortæller om sikkerhedsniveauet hos de amerikanske
styrker og at sikkerheden omkring atomreaktorer og vigtige statsinstallationer i
USA nu også er på højeste niveau.
00.55.15 – 00.56.15: Indslag om det ubegribelige kaos som hersker i byerne.
Billeder fra det tidligere WTC. Mange tusinde mennesker ligger sandsynligvis
begravede under murbrokkerne. Byen er erklæret i undtagelsestilstand. Folk giver
blod for at hjælpe til, da hospitalerne ikke var forberedt på det her. Fortæller også
om Pentagon, heller ikke der er der overblik over omkomne.
00.56.15 – 00.57.49: Indslag om stemningen foran ambassaden i KBH. Fortæller at
der er flere hundrede mennesker mødt op og at mængden af lys og blomster vokser
og vokser. Folk synger i baggrunden. Fortæller at ambassaden ikke har så mange
informationer. Fortæller om stemningen.
00.57.49 – 01.00.03: Indslag, der opsummerer begivenhederne i kronologi, nu med
computergrafik.
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DVD 2367, kapitel 2
TV2 Nyhederne 11. september 2001
Nyhederne, 11.09.2001, kl. 22.00-00.10
00.00.00 – 00.01.00: MK præsenterer nye billeder fra USA. MK og NB taler om
WTC. NB siger at den mest pessimistiske bud på antallet af dræbte er 10.000
mennesker. Gennemgår de informationer de har. 200 brandfolk savnes, måske var
de i inde i bygningerne i gang med at forsøge at hjælpe da bygningerne faldt
sammen. MK siger at redningsfolkene, man ved ikke hvor de er, de kan være døde,
de kan være begravet, de kan være kommet ud, ingen har overblik over det.
00.01.00 - 00.04.33.: MK og PES taler om WTCs symbolværdi, at man har ramt
symbolerne for den økonomiske magt og den militære magt i form af Pentagon.
Fremhæver, at verdens mægtigste mand, GWB har tøvet med at finde ud af, om
han over hovedet turde at tage tilbage til Washington, men at han tror at det
seneste de har fået at vide er at han er på vej. Siger at det rammer virkelig amerika
meget, meget hårdt det her.
Taler om den respons han har fået fra folk på gaden i USA. MK spørger, hvad det
er for en virkelighed amerikanerne vågner op til. PES siger, at det er en
virkelighed, hvor deres følelse af at leve i sikkerhed, af at leve et trygt liv væk fra
de fleste af verdens balladecentre, er forsvundet. At man vil overveje det lidt,
næste gang man går op i de høje bygninger. At de vil tænke på det, der skete i
WTC. At man vil få et lille sug i maven næste gang man sætter sig ind i et
morgenfly. PES vurderer at amerikas fysiske isolation har været med til at give
amerika sikkerhed. Sammnligner det med Pearl Harbour, fortæller at USA aldrig
oplevede luftangreb som London eller Dresden, f.eks. Siger at man skal tilbage til
Britternes angreb i begyndelsen af 1800-tallet for at finde sammenligningen. Siger
at det er en ny virkelighed de vågner op til.
00.04.32 – 00.06.35: MK fortæller at ingen har endnu påtaget sig ansvaret for
dagens terroraktion men at mistanken har været rettet mod den arabiske verden,
især de Palæstinensiske organisationer, som går ind for brugen af terror. Efterfulgt
af et indslag, der indledes med glade Palæstinensere, der fejrer terrorangrebet og
sejren over Israels vigtigste støtte, USA.
[00.04.51 Tekst på skærm: Den iranske præsident Mohammad Khatami
fordømmer terrorangrebene i USA]
Gentagelse af kommentar fra Yassir Arafat.
Pia Ehlers siger at Hamas, der ellers ikke skyer nogle midler i kapen mod staten
Israel, fordømte det der var sket i USA. Sheikh Yassin, leder af Hamas udtaler: i
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går for det første ikke ind for drag på civile og heller ikke overgreb på uskyldige,
men USA må foretage en grundig revidering af deres handlemønster.
PE fortæller at flere arabiske tv-stationer heriblandt den irakiske spillede i dag en
nationalsang med teksten Ned med Amerika, mens billeder af det brændende WTC
kørte over skærmen. Fortæller også at det Afghanske Talibanstyre, der normalt er
uforsonlige i sin tone over for USA fordømte angrebet. PE fortæller at
Afghanistans ambassadør i Pakistan, Abdal Samon Saijef sagde her til aften at den
frygtede terrorist OBL som er under mistanke for at stå bag aktionen umuligt kan
have midler at gennemføre en sådan veltilrettelagt og slagkraftig aktion.
00.06.35 – 00.08.43: MK fortæller at netop den herre, der blev nævnt sidst i
indslaget, OBL, den Saudi Arabiske milliardær, som beskyldes for at stå bag
adskillige terroraktioner, det er manden som mistanken nu retter sig imod.
Præsenterer et lille portræt af ham.
Gentagelse af portræt af OBL.
00.08.43 – 00.09.51: MK spørger NB hvad man kan sige om hvor sandsynligt det
er, at en mand som OBL har rescourserne til at gennemføre aktioner som dem vi
har set i dag. NB siger, at han synes det er en meget god måde at vende det på,
fordi det er så fristende at udpege alle mulige mulige skyldige lige nu. NB siger, at
OBL i hvert fald har ressourcerne, evnen og sandsynligvis også viljen. Siger at
spørgsmålet så er om det er ham, der har gjort det. Fremhæver nogle træk ved
operationen, at man kaprer fire fly i verdens mest overvågede at terroristerne har
haft egne piloter. Siger et flere terroreksperter har påpeget nogle ting, som skal
med i det her billede, at det har krævet en efterretningsoperation på flere måneder,
at det har krævet en utrolig indsats og koordinering om hvordan “vi skal gøre det,
hvornår vi skal gøre det, hvem ... hvor skal man bo”. Siger at kommunikation er
ualmindelig vanskelig at holde skjult, henviser til tidligere snak om, at USA er
utrolig gode til elektronisk efterretningstjenese.
00.09.51 – 00.12.03: Billederne af de to fly, der rammer WTC bliver vist. NB
siger, at det er et stort Boeing passagerfly, som han har ladet sig fortælle er meget
vanskeligt at flyve, at styre, at ramme så præcist. Siger at det må kræve en utrolig
pilot. FJ siger at han langt hen ad vejen er enig i disse betragtninger. Siger at
piloten korrigerer for ikke at ramme ved siden af. Siger at man ikke flyver det her
fly som et lille sportsfly, siger at piloten givetvis har været dygtig til at ramme det
som han har sigtet efter, beklageligvis.
NB “Det der ligesom er blevet advaret imod, det er.... og det har vi også lagt vægt
på hele aftenen, det er at vi nu ensidigt retter mistanken mod OBL eller for den
sags skyld nogle andre.” NB siger, at det er blevet nævnt over for ham at man ikke
skal udelukke muligheden for, at det kunne være en amerikansk gruppe som ville
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kunne evne langt lettere end en arabisk gruppe, at operere i USA, at lave
efterretninger, at få folk placeret de rigtige steder på det rette tidspunkt. Og i hvert
fald ville råde over, måske et større potentiale af så duelige piloter som vi har set
her. FJ fortæller at han også er enig med NB i, at det også er en mulighed. Siger at
vi også har set grupper af amerikanere, der går med selvmorderiske tendenser. FJ
siger at han ikke vil pege på OBL, men at han savner et motiv for at en gruppe
amerikanere skulle gøre det her. Siger at det er svært at gætte om, hvad der i
virkeligheden er sket, fordi det er så nyt. Siger at han synes ikke det uvæsentligt, at
man har et motiv for at gøre de her ting. Man skal ikke bare have lyst til at slå sig
selv ihjel.
00.12.03 – 00.13.15: MK præsenterer indslaget om, at FBI, som har til opgave at
beskytte amerikanerne imod katastrofer som den der skete her i dag, de er nu gået
ud far at sikre, at sådan noget her ikke vil ske igen. Fremhæver, at det måtte
præsidentens talskvinde forsikre den amerikanske befolkning om her i aften.
Gentagelse af udtalelse fra Karen Hughes, som nu præsenteres som talskvinde for
præsident Bush.
00.13.15 – 00.14.26: Øjenvidneberetninger fra Pentagon. Billeder fra stedet.
00.14.26 – 00.17.25: MK taler med UT. MK spørger hvad det er for en ny
virkelighed vi vågner op til i morgen. UT siger, at det er en sårbar verden, hvor de
lande vi kender og er vokset op i og har boet i har vist sig at være meget, meget
udsatte. Taler om at åbenheden og siger at fordi vi har indrettet os så åbent og så
liberalt og venligt over for hinanden, så er vi meget meget sårbare.
MK spørger, hvilke konsekvenser det vil få for de åbne samfund. UT siger, at hun
tror der vil være voldsomme kræfter, der vil sige at vi kan ikke leve på den måde,
vi skal have større sikkerhed, at vi skal undersøge hinanden nærmere, at vi ikke
bare kan lade grænserne stå åbne.
[00.15.18, Tekst på skærmen: UUA Det amerikanske forsvar er bragt i
krigsberedskab, og nationalgarden er blevet indkaldt.]
Fortsætter ved at sige, at der er mange mennesker som er imod denne store
åbenhed i demokratierne, som sikkert vil have nogle stramninger. Taler om at der
er en meget stor sorg i London, bl.a. fordi man ved, hvad det betyder, hvis en stor
liberal, åben, morsom storby pludselig bliver ramt af skræk og rædsel, hvis
gaderne bliver afspærret, hvis man skal tjekkes hele tiden og aflyttes og alt det der
kommer. Siger at de kender det i London, og at der derfor er en stor sorg over at
det nu kommer igen, det fænomen.
MK siger at det kendetegner reaktionerne i hele verden, at folk er meget meget
sorgtyngede over det der er sket. Spørger hvorfor UT tror reaktionen er så
følelsesmæssig. UT siger at hun tror det er fordi vi gerne vil have en nem og
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tvangsfri omgangsform med hinanden, det er det man stiler hen imod. At forsøger i
Europa at have et Europa hvor grænser og nationale modsætningsforhold spiller en
mindre og mindre rolle. Siger at vores illusion er, at verden skal være åben og nem
at færdes i. Og så kommer der så noget som viser at det er farligt og det er svært,
der er nogle voldsomme og dramatiske brudlinier og modsætningsforhold som vi
ikke kan ignorere.
MK spørger om det så er en ny og barskere verden vi vågner op til i morgen. UT
siger at det er en rystet verden, som er er blevet hevet ud af sit forholdsvis
optimistiske forløb. Siger at amerikanerne er en meget optimistisk nation, at der er
noget sorgløst over amerikanerne. UT taler om Pearl Harbour, hvor USA også blev
rystet og tænkte, “Ohh, er vi også sårbare?” Siger at de nu er blevet såret og at hun
tror der er sådan en fantastisk angst og sorg over at det medfører en anderledes
international omgangsform, som ingen af os bryder os om og som vi troede vi
havde droppet.
00.17.25 – 00.18.47: Dansk øjenvidneberetning fra Signe Hjort.
00.18.59 – 00.20.49: Gentagelse af interview med den danske generalkonsul i NY,
som fortæller om en dansker, der slap ud af WTC.
00.20.49 – 00.21.13:MK fortæller, at Udenrigsministeriets telefonsystem ikke kan
klare alle de opkald, der kommer fra urolige danskere. Fortæller at
Udenrigsministeriet beder folk at anvende e-mail i stedet for.
00.21.12 – 00.26.25: Gunilla Roijer interview med udenrigsminister Mogens
Lykketoft. Hun fortæller om situationen ved ambassaden, hvor folk lægger
blomster og tænder lys, præsenterer en meget berørt Mogens Lykketoft. Beder ham
forklare, hvad det er der berører ham så dybt.
ML siger “Det vi har oplevet, det er jo en af de mest rædselsfulde forbrydelser og
tragedier vi har oplevet i vores tid. Det er en ufattelig ondskab, hvor... det man kan
gøre her og nu er at prøve at udtrykke den medfølelse jeg tror vi alle sammen har,
dybt dybt med de tusindvis af mennesker der er berørt af død og lemlestelse i den
her forbrydelse. Og selvfølgelig også, som statsministeren har udtrykt på
regeringens vegne, udtrykke en dyb solidaritet med det amerikanske folk og den
amerikanske regering, fordi det vi er oppe imod, det er ikke bare et angreb på
tusindvis af menneskers liv og velfærd, det er et angreb på selve vores
demokratiske system af en rækkevidde som vi ikke troede var tænkelig eller
mulig.
GR siger at mange er kommet til ambassaden de de følte, at de var nødt til at gøre
noget, fordi man føler sig så magtesløs. Spørger om det er en følelse, som også ML
kan få. ML, siger at han tror vi alle har den følelse. Fortæller om møder om, hvad
vi kan gøre, om kontakt med vores allierede og om at der har været møde i NATO
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her til aften. At det var der vi skulle have indberetningerne fra. Fortæller at han
skal til møde i udenrigspolitisk nævn og videre til møde med EU’s
udenrigsministre i Brüssel.
GR spørger, hvad EU’s udenrigsministre over hovedet kan gøre i denne her
situation? ML siger at de sammen har større overblik og kan måske træffe nogle
beslutninger om den fælles indsats, der selvfølgelig skal gøres ekstra for at sådan
noget her ikke kan gentage sig.
GR siger at ML kender den amerikanske regerings tankegang og spørger hvilke
skridt han tror den amerikanske regering eller præsident Bush vil tage. ML siger at
han er sikker på at de vil gøre det som er nødvendigt at gøre i situationen. Siger at
deres rædselsfulde problem lige ...
[00.24.16, tekst på skærmen: UUA Justitsministeriet meddeler: “Statsbygninger,
statsskibe og føærger flager på halv i morgen.”]
...i øjeblikket, er at der er ikke nogen der kan finde forbryderen endnu. Vi må gøre
alt hvad vi kan for at hjælpe med at finde frem til dem der har udtænkt denne
ondskab.
GR spørger til den forhøjede sikkerhed i DK. ML svarer, at han ikke kan berette
mere om det end det, der er gjort. Adspurgt om frygten for at det her kunne udløse
en krig, og om det er en tanke, der er helt urealistisk siger ML at det håber han
inderligt at den er. Siger at verden klart er en andne og at ingen af os begriber
endnu de fulde konsekvenser af det her.
GR spørger, hvad han tror det er for en verden vi vil vågne op til i morgen. ML vil
ikke ind i alle de spekulationer, men siger at det vi skal arbejde på,
sammen med amerikanerne, sammen med vores allierede, det er selvfølgelig at det
er en verden, hvor vi i vores kamp for demokratiet bliver stærkere for at dæmme
op for den slags fuldstændigt vanvid som vi har oplevet her. GR spørger om man i
EU og NATO vil rykke tættere sammen efter det her. ML siger at han ikke tror de
kan rykke tættere sammen end de er i dette øjeblik. Siger, at de i morgen skal tale
om det de konkret gør i fællesskab.
GR afslutter ved at fortælle om alle de mennesker, der er ved Ambassaden for at
vise sympati og medfølelse. Siger at hun er sikker på at de fortsætter hele natten.
00.26.25. – 00.28.25: MK præsenterer nye direkte billeder fra NY, fortæller om en
tredje bygning, der skulle være styrtet sammen. Taler med Samuel Rachlin. Tager
udgangspunkt i det “udenrigsminister netop sagde, at den verden som vi vågner op
til i morgen er en anderledes verden end den verden vi kendte for bare få timer
siden”. Spørger SR, hvor skelsættende han tror begivenheden er. SR kalder det for
et historisk vendepunkt, drager paralleller til Pearl Harbour, kalder dette for
90’ernes modstykke. Siger at forskellen er, at den gang kendte man modstanderen.
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SR siger at amerikanernes fornemmelse af tryghed og sikkerhed er blevet rystet og
at det også gælder alle andre der er en del af den verden vi færdes i. Går ud fra at
konsekvenserne og det amerikanske svar på det her vil blive tilsvarende hårdt og
omfattende. Siger at terroristerne nu har vist hvad de kan og at han tror at
amerikanerne og deres allierede i den kommende tid vil vise hvordan de kan slå
igen for at fortælle alle at det her skal aldrig ske igen.
00.28.25 – 00.29.30: MK viser billeder af den tredje bygning, der kollapsede i NY,
en 47 etager høj bygning. Præsenterer et interview med tidligere udenrigsminister,
Uffe Ellemann-Jensen.
00.29.30 – 00.31.50.: Interview med UEJ. Han siger, at det her virkelig er et
slag under bæltestedet, ikke bare på USA men også de værdier som også
Danmark har fælles med USA. Og derfor tror jeg det er så vigtigt at man i
reaktionerne rundt om kring netop forstår at det her er ikke bare et angreb
på USA. Det er et angreb på vores fælles værdier. Og derfor gælder det også
om i reaktionerne på det at vise USA støtte og opbakning og den forståelse
som de virkelig har behov for nu.
Bliver spurgt om de langsigtede konsekvenser. UEJ siger, at vi på længere sigt får
en mere lukket verden, det er ikke den samme verden vi vågner op til i morgen. At
det er en verden, hvor man i højere grad vil kræve beskyttelse, selv mod den slags,
selv om det kan virke næsten umuligt. Det er også en verden hvor USA nok i
højere grad vil sige, hvem er så vores venner, hvor vi andre må gøre os klart
at hvis vi ikke er villige til at være solidariske med det USA som vi jo også
skylder vores frihed, så risikerer vi at skubbe dem ud i en isolation hvor de
føler at så må de beskytte sig selv.
Intervieweren siger, at man ikke ved, hvem der står bag. UEJ siger, at det må man
finde ud af. Siger at sandsynligheden taler for, at det er fra det internationale
netværk af terrorister som man nogenlunde kender til og ved hvor de har fristeder.
Siger, at jagten vil gå ind på de fristeder i den kommende tid, og at det
sandsynligvis vil ske med metoder, som man ikke bryder sig om i fredelige lande
som DK. Siger at det er vigtigt at gøre sig klart, at uskylden er forsvundet fra
verden og at man derfor må være rede til at gå ind med hårdere midler end man har
gjort hidtil. Siger, at det kan man beklage, men at det er den virkelighed der er
skabt, og at paradokset i det er, at dem, der har gjort det måske har opnået et af de
syge mål de har sat sig.
00.31.57 – 00.32.43: Gentagelse af kommentar fra PNR til TV2
00.32.44 – 00.33.14: MK og NB taler om sikkerheden i Danmark
00.33.14 – 00.34.30: NB fortæller, at muslimske gruper i USA er meget bange for
reaktionerne fra amerikanerne på det her, fordi “vi jo indtil videre spadserer rundt i
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den teori, der hedder mellemøsten står bag. Måske Osama bin Laden.” MK spørger
om de simpelt hen er bange for hævnaktioner. NB siger ja til det og fortæller, at
der var 200 hævnaktioner i den meget korte tid efter Oklahoma-bomben, hvor det
viste sig, at det var en amerikaner, som stod bag. NB fortæller, at Bush vil holde en
tale til nationen tirsdag nat amerikansk tid, dvs. morgen dansk tid. Siger at det i
hvert fald kommer med i morgennyhederne.
MK fortæller, at GWB har været på besøg ude i landet, men at han er på vej tilbage
til W, og at han herfra vil holde en tale til nationen, i aften amerikansk tid. Siger at
GWB har lovet i en foreløbig udtalelse, at gøre alt for at de ansvarlige for
terrorangrebet bliver fanget og dømt.
Efterfølges af lidt forvirring om, hvad det næste, der skal ske er.
00.34.30 – 00.35.28: Indslag fra Gunnilla Roijer som står ved ambassaden. Det er
stedet, hvor borgerne i Danmark kan udvise sympati og medfølelse.
00.35.28 – 00.37.51: Nyhedsintro. Per Christensen præsenterer. Siger at ti tusind
mennesker frygtes dræbt.
Gentagelse af indslag af Michael Tranbæk, som opsummerer begivenhederne.
00.37.51 – 00.40.43: PC fortæller at over 200 passagerer og
besætningsmedlemmer var om bord på de fire fly. Siger at en af tv-stationens
CNN’s journalister var om bord på det ene fly og at hun ringede til redaktionen
inden styrtet og bekræftede at hendes fly var blevet kapret af flere bevæbnede
mænd. PC gentager informationen om den tredje bygning, der styrtede til jorden i
nærheden af WTC. Fortæller, at præsident GWB skulle være på vej tilbage til
Washington fra et besøg ude i landet og at han vil tale til nationen senere i aften.
PC fortæller at Bush tidligere i dag lovede, at han vil gøre alt for at de ansvarlige
bliver fanget og dømt.
Gentagelse af Bushs anden kommentar til begivenhederne.
00.40.43 – 00.41.03: PC fortæller, at Nato udtaler, at de ansvarlige for dagens
terrorangreb ikke vil slippe af sted med det. Siger at Generalsekretær George
Robertson, efter et ekstraordinært møde mellem Nato-ambassadørene her i aften,
siger at USA kan regne med de allierede i Nordamerika og Europa. PC fortæller, at
overalt i verden blev amerikanske militærbaser stillet i højeste beredskab efter
angrebene.
00.41.03 – 00.44.08: PC taler med SR, spørger hvad det bliver for en verden vi
vågner op til i morgen. SR siger at det ikke bliver den samme verden vi har oplevet
indtil i dag. Siger at det vil berøre os alle og at der bliver en anden form for
sikkerhed og tryghed, hvorend man befinder sig i den del af verden vi lever i. Tror
det er en skelsættende begivenhed og at det har ændret spillereglerne. Taler om at
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terroristerne har vist, hvad de kan, og at den civiliserede verden, med USA i
spidsen, nu skal vise hvilke modtræk man har for igen at kunne etablere, hvad man
kan kalde et civilt samfund, hvor vi kan leve et normalt liv. Han siger, at det bliver
på lidt andre vilkår lang tid fremover, når vi skal rejse, eller færdes offentlige
steder. Siger at man ikke kan gå længere end det her og at det aldrig må ske igen.
Tror derfor, at USA og USA’s allierede vil gøre alt hvad de kan, sammen med det
kæmpe sikkerhedsapparat man har til sin rådighed, for dels at identificere, hvem
der står bag og dels tilintetgøre og uskadeliggøre dem. Siger at de vil sikre, at vi
igen kan se frem til den næste dag med lidt større tryghed og lidt større ro i sindet
end vi kan gøre i dag.
PC siger at ingen har taget ansvaret og at vi ikke ved, hvem der står bag. Spørger
om man kunne forestille sig, at så voldsomt et terrorangreb alene er en enkelt
gruppes værk. SR siger at han er bange for at gentage, hvad andre har sagt. Siger at
det her ser ud til at have været en terroropgave, der har krævet så meget logistik,
koordination og organisation, at ingen enkeltstående terroristisk gruppe har kunnet
magte det. SR siger, at han tror det er foregået på et helt andet plan og advarer
imod, at man drager alt for hastede konsekvenser, henviser til tidligere
overraskelser på den front. Siger at det interessante og påfaldende i virkeligheden
er, at der er jo ikke tilkendegivelser fra USA andet end spekulationer. At der ikke
er nogen tilkendegivelser fra de mange kilder, der kunne være kommet frem for at
sige noget om ,hvem der kunne stå bag. Fortæller, at man rolig kan gå ud fra, at
alle de amerikanske sikkerhedsorganer og efterretningstjenester vil arbejde på fuldt
tryk for at finde ud af, hvor det kommer fra og hvem der står bag.
00.44.08 – 00.45.36: PC gentager informationen om den tredje nedstyrtede
bygning, billeder vises. PC siger at USA var lidt splittet under præsidentvalget.
Spørger om vi nu vil opleve en nation, der rykker sammen og måske isolerer sig.
SR siger, at han ikke tror på det med isolationen. Han tror, at det her er et
eksempel på, hvad globaliseringen på terrorsiden kan betyde og at den
amerikanske politiske ledelse er klar over, at hvis man isolerer sig, så står man
ikke så godt rustet end hvis man er sammen med sine allierede. Siger, at han tror
en gang USA er i stand til at klare opgaven, hvis de vil prøve at gøre det på egen
hånd. Siger at man har brug for sine alliererde, for at stå sammen og at han tror den
amerikanske nation, som vi før har set det under lignende omstændigheder, under
krig og terror,vil rykke sammen og vise utrolig hjælpsomhed og solidaritet over for
hinanden og over for de efterladte. Siger, at først i det øjeblik, at vi vil se nogle
negative fænomener i det amerikanske eller i andre samfund, at terroristerne for
alvor kunne sige, at de har sejret over de demokratiske samfund. Tror simpelt hen
ikke det vil ske.
00.45.36 – 00.46.35: Gentagelse af indslag med reaktioner fra danske politikere,
PNR, FJ og UEJ.
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00.46.35 – 00.47.51:Gentagelse af øjenvidneberetning fra Signe Hjort.
00.47.51 – 00.50.53: Gentagelse af indslag med kommentarer fra folk på gaden og
de unge Palæstinensere, der fejrer begivenheden.
00.50.53 – 00.51.57: Gentagelse af indslag af Pia Ehlers, som indledes med
jublende Palæstinensere, efterfulgt af kommentar fra Yassir Arafat, Hamas og
DFLP. Også kommentar fra Afghanistans udenrigsminister, om at den frygtede
terrorist OBL umuligt kan have midler til at stå bag så omfattende aktion.
00.52.07 – 00.53.06: Kommentar fra Tony Blair, er delvist vist før: This mass
terrorism is the new evil in our world. The people who perpetrated have no regard
whatever for the sanctity or value of human life, and we the democracies of the
world must come together to defeat it and erradicate it. This is not a battle between
the United States of America and terrorism, but between the free and democratic
world and terrorism. We therefore here in Britain stand shoulder to shoulder with
our american friends in this hour of tradegy, and we, like them, will not rest until
this evil is driven from our world.
00.53.06 – 00.54.23: Indslag om Vladimir Putins støtte og tilbud om et tæt
samarbejde i kampen mod terrorisme. Gentagelse af kommentar fra VP
00.54.23 - 00.55.10:PC præsenterer nye billeder af angrebet på WTC. Siger atdet
er uvist, hvor mange mennesker, der befandt sig i bygningen, men at det er en
arbejdsplads for 50.000 mennesker.
00.55.10 – 00.57.56: PC: “Tirsdag den 11. september 2001. Det bliver dagen der
vil forvandle verden.Terrorister slog til i USA og dræbte måske ti tusinde
uskyldige mennesker.”
Nyhedsafslutningsmelodi starter, billeder vises og PC kommenterer sideløbende.
Korte kommentar fra involverede på gaden. Kort klip fra GWB’s anden tale:
“Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward. And freedom will
be defended. Make no mistake. The United States will hunt down and punish those
responsible for these cowardly acts”
PC siger at terrorangrebet sendte chokbølger rundt i alle verdens demokratiske
lande og at i morgen onsdag bliver første dag i en ny verden.
PC fortæller, at TV2 Nyhederne nu stiller om til CNN og at webredaktionen hele
natten vil opdatere med nyt fra USA. Fortæller, at der i morgen vil være udvidede
nyheder dagen igennem.
Skift til CNN
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DVD 2368
TV2 Nyhederne 12. september 2001
Nyhederne, 12.09.2001, kl. 09.00-09.17
00.00.00 – 00.00.52: Nyhedsintro, Henrik Skovgaard fortæller, at 300 brandmænd
foreløbig er døde i forsøget på at hjælpe de tusinder af ofre for terrorangrebet på
USA.
HS fortæller, at intet er som det var efter det totale terrorangreb i går. Siger at
mens USA sørger over tusinder af dræbte, så lover Bush gengældelse. Fortæller at
“vi har netop fået det at vide, at politiet i Massachussets i USA måske har det
første spor af gerningsmændene bag terrorangrebene i går. Der er identificeret fem
mænd af arabisk baggrund. Ifølge avisen Boston Herald, har de fem mænd pas fra
de Arabi ske Emirater. De kædes nu sammen med fundet af
flyinstruktionsmanualer på arabisk i en parkeringskælder i Boston Lufthavn”.
Fortæller at de fire fly i gårsdagens angreb kom fra Bostonlufthavnen.
00.00.52 – 00.01.34: HS spørger PES, hvad de her oplysninger siger, fortæller at
de kommer fra en avis i Boston. PES svarer, at de passer ind i det billede med,
hvor man kigger hen lige nu, nemlig mod en eller anden form for mellemøstlig
terrororganisation. Siger at det også passer med de rygter han har hørt skulle have
været i efterretningskredse, om at OBL’s folk skulle have fået flyundervisning.
Understreger, at vi ikke på nuværende tidspunkt ved, hvem der står bag og derfor
ikek ved om OBL er involveret eller om det er mellemøstlige, men siger at det i
hvert fald passer med billedet, med de ting, der peger hen i retning ad en
mellemøstlig terrororaktion.
00.01.34 – 00.03.35: HR præsenterer et indslag ved at sige, at Præsident Bush i nat
talte til et amerikansk folk i chok, og at redningsfolk “her til morgen” stadigvæk
leder efter overlevende i ruinerne. I indslaget vises billeder af arbejdet i ruinerne,
HSch siger at nogle af de tilskadekomne ønsker hjælp over deres mobiltelefoner.
Bushs tale gør klart, at tusindvis af menneskeliv er gået tabt: “Thousands of lives
were suddenly ended by evil, despiccable acts of terror. The pictures of airplanes
flying into buildings, fires burning, huge.... huge structures collapsing, have filled
us with disbelief, terrible sadness and a quiet unyielding anger.”
Henrik Schultz fortæller at ingen af de amerikanske efterretningstjenester advarede
om, at historiens terroraktion var på vej. Fortæller at ialt 266 passagerer var om
bord på flyene, at de to store amerikanske symboler, WTC og Pentagon blev
ødelagt. Siger at angrebet på Pentagon alene menes at have kostet 800 mennesker
livet.
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HSch fortæller at Bush siger, at de ansvarlige vil blive fundet: “The search is under
way for those who are behind those evil acts. I have directed the full rescources of
our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to
bring them to justice. We will make no distinction between the terrorists who
committed these acts and those who harbour them.
HSch fortæller, at nogle af passagererne i de kaprede fly vidste, hvad der var ved at
ske og at de havde ringet til deres slægtninge fra deres mobiltelefoner, kort tid før
deres fly blev knust, og fortalte, at deres fly var blevet kapret af mænd bevæbnet
med knive. Hsch afslutter ved at fortælle at redningsaktionerne foreløbig har kostet
300 brandmænd og 78 politifolk livet.
HS fortæller at USA’s militære beredskab er i højeste alarmtilstand. Spørger PES,
hvordan amerikanerne mærker det. PES fortæller, at der er krigsskibe udenfor
USA’s østkyst, at i NY og Washington flyver amerikanske jægerfly ind over byen
og patruljerer, noget som amerikanerne ikke nogensinde havde forestillet sig at
ville være nødvendigt. Fortæller at alle lufthavne i landet, forlystelser og
forretninger er lukkede og aflyste. Siger at der stort set ikke er nogen i det her land,
der ikke mærker den her terrorhandling.
HS siger, at det gør man også på pengepungen, at angrebet kommer mens den
amerikanske økonomi har en svaghedsperiode. PES fortæller at frygten er, at det
forstærker svagheden og at man frygter at det her vil skubbe USA ud i en rigtig
lavkonjuktur. “Så det kan have meget, meget store konsekvenser.”
00.05.06 – 00.06.28: HS taler med Anders Refnov om børssituationen herhjemme.
Han fortæller at markedet er åbent og Flemming Barleth, aktiechef hos Danske
Bank fortæller at markederne er gået ned, og at man forventer negative
aktiemarkeder i Europa og i Danmark. Fortæller at begivenhederne og aktiekursen
hænger sammen på grund af forventningerne til at den amerikanske forbruger “går
helt i sort”. FB fortæller, at det amerikanske marked ikke åbner i dag.
00.06.28 – 00.07.25: HS fortæller at situationen i USA selvfølgelig også er øverst
på den hjemlige dagsorden og at Mogens Lykketoft er kommet med følgende
kommentar for en time siden. Indslag af Johannes Langkilde som fortæller at
Udenrigspolitisk nævn sidder i møde, for at diskutere, hvordan DK skal forholde
sig til katastrofen i USA. Fortæller, at det var en bevæget udenrigsminister, der gik
til mødet. Mogens Lykketoft: “Vi må overveje hvad vi kan gøre i vores alliance i
Nato, som havde møde i går aftes i ambassadørkredsen. I EU hvor vi samles blandt
udenrigsministre i eftermiddag.”
JL fortæller, at ML ikke mener at NATO, og dermed DK bliver direkte indblandet
i en gengældesaktion. Sigar at DK alligevel er en del af krisen. Mogens Lykketoft:
“Der er desværre ikke tale om at vi har fået en ny verdensorden, men vi har fået
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meget vi skal overveje om vi kan gribe anderledes an efter det her.” Adspurgt siger
han at det naturligvis også gælder DK, at de overvejelser allerede gik i gang i går.
00.07.25 – 00.08.49: HS taler med SR om, hvordan USA vil forhindre, at det her
sker igen.
SR siger følgende: Jeg tror det vi står over for er at vi vil se at det ikke bare bliver
gengældelse imod en enkelt gruppe eller enkeltpersoner, jeg tror det vi vil se
er en totalkrig imod terrorisme. USA er blevet udsat for en krigshandling og
man er nødt til at svare med tilsvarende midler. Så det bliver altså en totalkrig,
mod ikke bare enkelte grupper, men faktisk også mod de systemer der støtter
terroristgrupperne økonomisk og politisk og huser dem rundt omkring i
verden og siger måske at de ikke kan kontrollere dem eller styre dem. Jeg tror vi
vil se at USA nu vil forsvare sig med alle de midler man har til sin rådighed, og
måske heller ikke alene men i samarbejde med sine allierede. Men hvis det bliver
nødvendigt tror jeg også at der er den beslutsomhed på... og det kan man mærke på
de første reaktioner i USA, at hvis det skal være så vil man altså også handle på
egen hånd.
HS siger, at det lyder som en åben krig. SR gentager, at “det er jo en
krigshandling som er blevet rettet mod USA” og siger, at han også tror vi må
indstille os på, at de regler, de spilleregler vi har været vant til ikke gælder mere.
At det er nogle nye kriterier der kommer til at afgøre spillet og præge billedet efter
den 11. september 2001
00.08.49 – 00.09.34: Indslag med Nanna Andreassen fra den amerikanske
ambassade. Siger bl.a. “lige for lidt siden der kom den amerikanske ambassadør
tilbage, fordi han ville gerne se de blomster der er blevet lagt her.” Fortæller om
dem, der har været forbi for at vise deres respekt, bl.a. politifolk og skoleklasser.
00.09.34 – 00.10.37: Øjenvidneberetning fra en ung dansker, Asker Leth. Fortæller
at man kan se folk hoppe, helt oppe fra, 440 m højde. Taler bevæget om det.
00.10.37 – 00.12.20: HS og NB taler om den amerikanske efterretningstjenestes
aktiviteter. NB fortæller at FBI både er almindelig politi og en
kontraspionageorganisation. Siger at de både har almindelige politifolk, der
efterforsker gerningsstederne, og at de vil starte i de lufthavne, hvor flyene blev
kapret. Fortæller at FBI også har kontraspionage og kontraterrorvirksomhed, dvs.
at man har fulgt en masse mennesker og holdt øje med mennesker, der er kommet
til USA og også bor i USA, folk, som man mistænker for måske at kunne tænkes
ville begå terror. Fortæller at der til kommer de forskellige efterretningstjenester
der er knyttet til forsvaret og CIA, den centrale efterretningstjeneste, som er en
mere aktiv del af efterretningsvæsenet og som har aktiv spionage i især f.eks.
mellemøsten. Siger at de forsøger at være meget aktive, og at man så vil prøve at
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kombinere de oplysninger. Fortæller, at han synes det er vigtigt at holde fast i, at
der er tale om en klassisk efterforskning, “hvem har været i lufthavnen, hvem er på
passagerlisterne, hvilke af navnene på passagerlistene kan vi få bekræftet? Hvem
har set noget mærkeligt ved de lufthavne, mærkelige biler, nervøse mennesker.”
Fortæller at vi har hørt om de her fem mænd, “tilsyneladende fra en eller anden bil,
hvor der er fundet nogle manualer i hvordan man skal styre et fly på arabisk. Siger
at det kan være et spor, og at det også kan være en and. Siger at man starter helt
basalt på gerningsstedet, lufthavnen og arbejder sig så op derfra.
00.12.20 – 00.13.16: HS taler med Major Finn Johansen. Spørger til sporene, som
avisen i Boston fortæller om, som siger at fem af de mænd, som var om bord i et af
de kaprede fly havde arabisk baggrund. Spørger hvad man kan bruge det til? FJ
siger, at som NB har sagt, at det er et led i den politiefterforskning man nu må
igennem for at finde ud af kilden til aktionen.
HS spørger om det er vigtige spor på en eller anden måde. FJ siger, at vi tidligere
har snakket om, at det har været velplanlagt og at der har været professionelle
mennesker med. Siger at noget også tyder på at nogen med pilotegenskaber så
måske har skullet studere bøgerne for lige præcis den flytype for at kunne føre dem
ind i de mål, som de nu havde sat sig for. “Og når nu de er på arabisk, så kan det jo
også pege i en vis retning.”
00.13.16 – 00.15.03: Sportsnyheder som udelukkende handler om begivenhederne
i USA og den effekt de har haft på sporten. Fortæller om en masse aflysninger.
00.15.03 – 00.15.15: Afslutning af Nyhederne kl. 09.00
00.15.25 – 00.16.58: Vejret.
Nyhederne, 12.09.2001, kl. 09.40-09.41
00.40.07 – 00.40.26: Kort indslag fra Nyhederne. HS fortæller om de første spor af
gerningsmændene efter terrorangrebet er fundet. Siger at amerikansk
efterretningstjeneste har opsnappet telefonsamtaler, som tyder på, at OBL skulle
have har forbindelse til angrebet. “Det er Nyhederne om lidt, på gensyn.”
Nyhederne, 12.09.2001, kl. 10.00-10.25
01.02.12 – 01.02.39: Intro til Nyhederne. HS siger i introen, at tusinder er døde i
historiens største terrorangreb på USA og at første spor af gerningsmændnene
måske er dukket op. Siger at mens dødstallet frygtes at blive femcifret, så har den
amerikanske efterretningstjenest måske fundet de første spor. Downing Street 10 er
blevet evakueret.
01.02.39 – 01.03.55: HS fortæller at der er kommet spor, at den amerikanske
efterretningstjeneste har opsnappet nogle telefonsamtaler. Taler med PES om det.
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PES fortæller, at det er “spor der peger mod den berygtede terrorleder OBL,
manden som vi jo har talt om lige siden eksplosionerne i går.” Fortæller at en
amerikansk, republikansk senator, siger at amerikanerne har opsnappet
telefonsamtaler mellem nogle af OBL’s tilhængere, hvor de diskuterer angrebene
på P og WTC. Fortæller, at man samtidig, ifølge Boston Herald, har fundet navne
på fem arabere, folk af arabisk nationalitet, vistnok fra de arabiske emirater, som
skulle have efterladt sig manualer på arabisk fordi den enes kuffert blev glemt, og
at det var folk, der skulle have været om bord på flyet. Siger at man nu tror man
har spor, der peget på OBL. Siger at vi endnu ikke ved om “der virkelig er tale
om, at man er ved at opbygge et anklageskrift, en sag mod OBL, eller om det
her bare er ønsketænkning hvor man har nogle brikker som man synes passer
ind i den mand som man meget gerne vil have ram på.”
01.03.55 – 01.06.02: HS præsenterer et indslag, der viser NY’s borgmester på
rundtur i sin by, som ligner en krigszone. Henrik Schultz fortæller, at der stadig er
mennesker begravet levende i murbrokkerne i WTC, en gang symbolet på USA’s
økonomiske magt, nu en sortsvedet ruin. Siger at Bush i nat fortalte, at
terrorangrebene har kostet tusinder af mennesker livet.
Gentagelse af kommentar fra GWB: Thousands of lives..... quiet, unyielding anger.
Hsch fortæller om flyene, som blev brugt som selvmordsmissiler i P og WTC.
Gentagelse af fortælling fra Asker Leth, dansk øjenvidne.
HSch fortæller, at politiet i Massachusets i øjeblikket undersøger om fem mænd
med pas fra de forenede arabiske emirater kan være involveret. To af de fire
kaprede fly lettede fra Boston og her der fundet flyinstruktionsmanualer i en
parkeringskælder.
HSch afslutter med at sige, at gså redningsaktionen kræver sine ofre, 300
brandmænd og 78 betjente menes at have mistet livet.
01.06.02 – 01.07.49: HS siger at præsident Bush har sagt at landet stadig fungerer,
men at man sidder med såden en underlig fornemmelse. PES svarer, at det gør man
og fortæller at amerikanernes verden nu er en anden. Siger at deres land er i
krigstilstand. Siger at mange trækker paraleller til PH, men siger at Japanerne den
gang angreb militære mål på Hawaii men at det denne her gang er det på det
amerikanske fastland, civile mål og at man ikke en gang ved hvem fjenden er. PES
siger, at amerikanerne står op til en verden hvor man er langt mindre tryg, hvor
man ikke med den samme tryghed går ind i et af højhusene her eller ind i et fly.
Siger at mange vil blive mindet om det på en meget personlig vis, når de opdager
at venner eller familie er gået tabt. Siger, at det er en ny og værre verden de står op
til.
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HS spørger, om det her dræber den amerikanske isolationisme, tanken om, at man
som amerikaner kan leve foruden resten af verden. Siger at angrebet viser, at det
kan man ikke. PES siger at det her viser, hvor involverede amerikanerne er i resten
af verden, hvor globaliserede vi er blevet, også på det her felt. Nævner, at man vel
kan sige at den amerikanske præsident Bush nu skal til at finde sig en
udenrigspolitik, der går ud på andet end at skaffe sig et missilskjold, uanset om det
foreløbig har skaffet ham fjender og uvenner, ikke mindst fordi det missilskjold
som han drømmer om og vil bruge millioner af dollars på i det her tilfælde ville
have været fuldstændig ubrugeligt. Det her var ikke missiler der kom ind, det her
var almindelige passagerfly som blev brugt som ualmindelig dødbringende våben.
01.07.49 – 01.08.41: HS siger, at vi netop har fået at vide, at Downing Street 10,
der hvor premierministeren bor, er blevet evakueret, spørger hvad der sker. UT
fortæller at det er selve Downing Street, der er afspærret. Siger at gaden har været
afspærret i mange år, men at de pressefolk, der normalt opholder sig udenfor DS10
også er væk. Fortæller om sikkerhedsniveauet og at der er en meget stor nervøsitet
og uro over det, der er sket.
01.08.41 – 01.09.46: HS siger, at NB også har en kommentar til hændelserne i
London. NB fortæller, at alle kører med total sikkerhed og at alle regeringer vil
være nervøse for det som man kunne frygte, en anden bølge. Siger at “Det er jo tit
set ved terroraktioner andre steder at man foretager sig en handling og når så
oprydningsarbejdet er ved at, jeg vil ikke sige sunde sig, men i hvert fald ved at
bearbejde det der er sket, så slår man til igen.” Siger at det er den frygt, der sidder i
alle, der gør at alle reagerer meget, meget hurtigt og meget kvikt på bare den
mindste advarsel.
HS spørger om vi netop i disse timer er inde i en fase, som er meget afgørende for
om det sker igen. Spørger om det vil være et typisk tidspunkt, hvor det sker igen,
hvis det er det man har planlagt. NB fortæller at det er set nogle gange, at der 1015-20 minutter efter et angreb, typisk i mellemøsten, kommer en anden bombe, når
redningsfolk, brandmænd og politi er dukket op. Siger at så bliver flere mennesker
dræbt. “Det her har været så veltilrettelagt at hvis man vil opnå, altså, det er jo
næsten utænkeligt det her men... forfærdeligt at tænke på, men hvis man vil opnå
en endnu stærre effekt så vil et angreb nu være helt... forfærdeligt.”
01.09.46 – 01.10.37: HS taler med UT om, hvordan begivenhederne i USA
påvirker Storbrittanien. UT siger, at man er vant til terror, men ikke noget på den
skala. Siger at byen er meget kraftigt præget af det, fortæller at folk, også der
samler sig med lys og blomster.
01.10.37 – 01.11.49: HS fortæller, at det stort set ingen træning kræver at styre et
stort passagerfly ind i en skyskraber. Siger at computerspil er nok for terrorister på
selvmordsaktion.
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Indlag af Jakob Vissing. JV siger, at nogle timer foran en computerskærm er nok
træning for kaprere for at styre et fly ind i en bygning. Telefoninterview med
Kristian Holm, formand for piloterne i SAS: “Det kræver jo ikke ret meget træning
at, hvad skal man sige, styre sådan et fly ind i en bygning, f.eks. Så længe der ikke
er tale om mere avancerede manøvre som start og landing og ændre flyvehøjde og
hastighed og den slags. Jeg kunne forestille mig at de har fået en form for
grundlæggende træning og det kan groft sat op måske klares på Microsoft Flight
Simulator 2000, hvor du har Cockpittet af en tripple 7, og kan øve dig på den og
blive bekendt med funktionerne.”
JV siger, at indretningen af flyets indre er opbygget sådan, at det er forholdsvis let
at tiltvinge sig adgang til cockpittet, hvis man vil overtage styringen. KH siger at
alle cockpits er adskilt fra resten af flyet med en dør som kan låses. Men at man i
ekstreme tilfælde godt kan få brudt sådan en dør op.
01.11.49 – 01.12.45: Indslag om effekten på aktiemarkedet. Stort fald i starten,
men Flemming Barleth fra Danske Bank siger at, det er begyndt at stabilisere sig.
De taler om at prisen på råolie er steget, aog at det altid er alvorligt nok FB “Men
lad os se om ikke det hele det falder på plads.”
01.12.45 – 01.14.00: HS fortæller at frygten for fornyede terroraktioner er global.
Indslag fra Johannes Langkilde om ændringerne i sikkerheden i Danmark.
Fortæller at samtlige politikredse i landet i øjeblikket er på udkig efter personer
eller hændelser, der kan have betydning for sikkerheden. Siger at det indtil videre
har været roligt, bortset fra grupper af anti-amerikanske unge, der som her fejrer
katastrofen i NY med et Pal flag i bagruden. Gentagelse af kommentar og billeder
af Palæstinensere i København, der fejrer begivenheden, JL fortæller, at politiet
har opløst flere grupper i København og i Vollsmose ved Odense.
01.14.00 – 01.14.11: HS fortæller om bombetrussel mod Frederiksbjerg
Gymnasium.
01.14.11 – 01.15.26: HS præsenterer indslag om den opgave, som hospitalerne i
USA blev sat på. Interview med Freddy Lippert, ekspert i medicinsk krisestyring.
Siger, at mængden af tilskadekomne gør, at man må prioritere patienterne.
01.15.26 – 01.16.47: HS og NB taler om antallet af dræbte. HS siger at op mod ti
tusinde frygtes dræbt på grund af terrorangrebene. NB fortæller om de 266
flypassagerer, og de 300 redningsfolk og brandfork, der forsøgte at komme folk til
undsætning, siger at de sandsynligvis omkom da tårnene styrtede sammen. Siger,
at meldingen fra Pentagon desværre er væsentlig mere negativ end den var i går,
vurderingen er mellem 100 og 800 dræbte. NB fortæller, at man nu kan sige, at et
minimum af 1000 mennesker er omkommet, men at NY borgmester RG har sat, at
han frygter at det tal bliver væsentlig, væsentlig større.
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HS siger, at det kan tage lang tid at finde ud af fordi der er mange mennesker, der
ikke er kommet hjem. “Det er jo grufuldt at tænke sig at komme hjem fra arbejde
....? WTC. Men inden man danner sig et billede så kan der jo gå dage.” Det
bekræfter NB, siger at USA er et enormt land, siger at tusindvis af mennesker kan
gå rundt i NY, siger at der kan være turister, der kan være alt muligt som nu bare
er væk. Siger at der kan gå dagevis, før de bliver savnet og endnu længere tid før
de bliver fundet.
01.16.47 – 01.17.35: HS og NB taler om de kaprede fly. HS spørger, hvordan det
kan være at man valgte Boston lufthavn som udgangspunkt. NB fortæller, at det
der er interessant i opklaringen er at se på, hvordan det her er blevet planlagt og at
man på den måde får en større forståelse for bagmændene, hvordan de har handlet,
hvordan de har tænkt. Fortæller at Boston ligger meget tæt på NY, at flyene, som
var på vej til Californien, derfor var fuldt lastet med brændstof. “Og vil man
gennemføre en selvmordsaktion, jo mere brændstof, og her taler vi altså om tons,
flere tons, adskillige tons, måske helt op til 15-20 tons brændstof, der har været i
de fly her og dermed gjort dem til de her frygtindgydende våben som vi har set på
billederne.”
01.17.35 – 01.18.19: HS og NB taler om truslen mod bombetruslen mod
Frederiksberg Gymnasium
01.18.19 – 01.19.04: Indslag med kommentar fra Holger Nielsen, SF’s formand
som sammen med en række andre politikere var i Washington under angrebet på
Pentagon. Han beskriver stemningen i Washington sådan: “Der er virkelig en
stemning at nu skal man gøre gengæld, og nu skal man virkelig reagere hårdt på
det her. Og at man ikke skal se så stort på den man så måske rammer. Man
skal ramme nogen og nogen skal straffes for det her.”
01.19.04 – 01.21.22: HS taler med SR. Siger at det er det første angreb på det
amerikanske fastland, nogensinde, hvis man lige ser bort fra uafhængighedskrigen
i 1860’erne. Spørger, hvad det betyder for amerikanernes reaktion på det her. SR
siger at det gik op for ham i morges, som endnu et aspekt af hele den her tragedie.
Fortæller, at mange aviser har trukket paralellen til PH, men at det var langt fra det
amerikanske fastland. Siger at det er et historisk vendepunkt, en historisk skillevej,
hvor amerikanernes sikkerhed og tryghed er blevet totalt undermineret fordi de nu
er angrebet i den borg, den fæstning som de har opfattet deres kontinent som. SR
siger at den politiske og militære reaktion, også vil stå i proportion med omfanget
af den erkendelse som nu er ved at synke ind i den amerikanske bevidsthed.
HS spørger, hvad det betyder for den amerikanske isolationisme, det at man
egentlig godt kunne undvære resten af verden. Spørger om det betyder, at den
tankegang er død fordi man kan se at verden nu er blevet globaliseret. Spørger
hvad det betyder for den tankegang. SR siger, at han tror vi vil se flere signaler fra
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USA og fra W. Dels at vi vil se, at amerikanerne vil demonstrere, at de har viljen
og evnen til at handle på egen hånd. Siger at problemets karakter kræver, at de
ikke isolerer sig, men står sammen, last og brast med deres allierede og handler
sammen med dem og forener kræfterne for at bekæmpe det ondskab de har oplevet
her i den 11. september.
01.21.22 – 01.22.10: Indslag af Johannes Langkilde om situationen i DK.
Mogens Lykketoft maner til besindighed, men siger: “Verden er i dag, er på mange
måder anderledes end verden var i forgårs. Vi kan ikke sætte præcise ord på
hvordan forandringen er men der er nogle ting vi er nødt til at gøre anderledes.”
01.22.10 – 01.22.44: Indslag med interview med den amerikanske ambassadør i
Danmark. Siger at han er glad for sympatien fra danskerne.
01.22.44 – 01.24.11: Sporten, som udelukkende handler om konsekvenserne af
angrebene.
01.24.11 – 01.24.48: HS afslutter Nyhederne, siger at de er tilbage igen klokken 11
og at de fortsætter med at sende, hver hele time resten af dagen. Henviser også til
lysavisen inde på nettet...
01.24.48 – 01.26.36: Vejret
Nyhederne, 12.09.2001, kl. 11.00-11.15
02.02.04 – 02.02.24: Intro til Nyhederne kl. 11.00. HS siger “En krigszone.
Murbrokkerne i NY gemmer på tusinder af døde efter historiens største
terrorangreb.” Fortæller at dødstallet er ukendt, men at alle frygter flere end ti
tusinde ofre. Ny grafik i øverste venstre hjørne, billedkollage af WTC og det
amerikanske flag med overskriften TERRORKRIG
02.02.24 – 02.03.08: Indslag af Inge Borggaard. IB: “Mistanken retter sig mod
fem arabiske mænd der er blevet identificeret af politiet i Massachussets. To af
mændene, hvoraf den ene sandsynligvis er uddannet pilot, er sandsynligvis stået på
et par af flyene i Logan International Airport. Her blev der nemlig i en bil parkeret
i en kælder fundet flymanualer skrevet på arabisk. Avisens anonyme kilder vil vide
at de fem mænd har taget kommandoen i flyet ved at lave knive af barberblade,
hvorefter de systematisk er begyndt at slå stewardesser ihjel for at få piloterne ud
af cockpittet så de kunne overtage styringen af flyet. Ingen har endnu taget
ansvaret for terrorangrebene. Fortsat retter mange gisninger sig mod den efterlyste
terrorist og finansmand, Osama Bin Laden. Går igen i hele udsendelsen.
02.03.08 - 02.03.53: HS spørger NB om de spor, der er omtalt, er entydige. Om
man nu kan siget at flasken for alvor peger mod mellemøsten. NB fortæller, at han
synes det lige er tidligt nok. Siger at det er anonyme kilder og at det er oplysninger
vi har kendt til i adskillige timer, for ikke at sige tolv timer. Og at de er ikke blevet
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fornyet eller frisket op. Kun i meget få detaljer. Siger at han synes det er for tidligt,
men at det er den slags spor som til syvende og sidst, vil få flasken til at pege det
rigtige sted. Siger at det er interessante oplysninger.
Adspurgt siger NB, at han synes det er lidt svært at vurdere om det er et
gennembrud, men at hvis sporene holder og er hug- og stikfaste, er det selvfølgelig
interessant. Fortæller, at flyene blev kapret i Boston og siger at, det er typisk sådan
nogle spor man vil efterlade, hvis det er gerningsmændene.
02.03.53 – 02.06.00: HS præsenterer et indslab ved at sige, at det amerikanske
samfund stadigvæk er i chok, her 20 timer efter angrebene. For første gang
nogensinde er det amerikanske fastland blevet målet for et terrorangreb i fuld
skala.
Indslag af Henrik Schultz, HSch fortæller, at tusinder af døde og få overlevende
ligger under murbrokkerne og at 300 brandmænd og 78 politifolk er savnet,
sandsynligvis dræbt under sammenstyrtede bygninger.
Gentagelse af kommentar fra GWB: “The search is under way... and those who
harbour them.”
Gentagelse af øjenvidneberetning fra Asker Leth
HSch afslutter ved at sige, at det endnu ikke vides, hvem der står bag ugerningen
med de enorme ødelæggelser. At fem arabiske mænd med pas fra de forenede
arabiske emirater er i søgelyset, men at efterforskningen endnu ikke har ført til et
gennembrud. Fortæller at USA’s efterretningstjenster kritiseres hårdt i de
amerikanske medier, da ingen af dem havde advaret mod massemordet midt i
USA’s storbyer.
02.06.00 – 02.08.20: HS og NB taler om den kolossale opgave, som
redningsholdene står over for. Bl.a. fordi de er nødt til at gå ud fra at der kan være
overlevende i murbrokkerne. Fortæller, at det er farligt for redningsfolkene at
færdes i området.
Taler om de sorte bokse, NB fortæller at de højst sandsynlig vil findes intakte, og
at de vil afsløre, hvilket sprog piloterne talte. Og at vi allerede der begynder at få
måske en forståelse for, hvad der er sket.
NB fortæller, at i tidligere tilfælde, hvor selvmordspiloter har været involveret,
indskyder, at det så ikke er bevist endnu, men at man mener det, og fortsætter så
med at sige at der “kom altså nogle besværgelser, nogle bønner. Så hvis det er
islamisk terrorisme, så vil man jo på deres sprog.... eller undskyld, mellemøstlig
terrorisme, så vil man på deres sprog måske kunne analysere sig frem til noget.”
Fortæller om materiale, som også er interessant, at på mindst ét af flyene var der
en, iøvrigt en kvindelig tv-kommentator, der nåede at ringe til sin mand mens flyet
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var på vej mod WTC. Fortæller at inden hun døde nåede hun at fortælle hvad hun
havde oplevet, hvordan kaprerne havde bygget knive sammen af små stykker
barberblade og truet besætningen om bord med det som våben. NB nævner, at der
altså også kan være flere oplysninger i den kommunikatoin, som vi ikke har hørt
om endnu. HS siger, at det kan være at det kommer frem i løbet af dagen i dag.
02.08.20 – 02.09.12: Indslag af Johannes Langkilde om sikkerhedsniveauet i
Danmark med kommentar fra PNR, indslaget fortæller om sikkerheden,
bombetruslen mod Frederiksberg Gymnasium mm.
02.09.12 – 02.10.14: HS og NB diskuterer, hvad det forhøjede beredskab betyder
for dagligdagen. HS siger, at man kan se, hvilke våben fly, fuldt tankede med
brændstof, kan være. Spørger om det vil betyde noget for fremtidige fly, når
danskerne skal ud at rejse. NB fortæller, at det er helt sikkert at man nu vil gå
gennem alle sikkerhedsprocedurerne, nævner at man har anvendt barberblade, som
er rimlig almindelige at have med i sin bagage. Siger at det er påfaldende, at
terrorhandlingen er sket i USA, da de er hysteriske med sikkerhed derovre.
Gentager at man vil gennemtænke de procedurer man bruger i dag.
02.10.14 – 02.11.03: Gentagelse af indslag af Johannes Langkilde om
sikkerhedsniveauet i Danmark. Kommentar af ML gentages
02.11.03 – 02.12.14: Gentagelse af indslag om, hvor lidt træning det kræver at
styre et stort passagerfly ind i en skyskraber.
02.12.14 - 02.23.37. HS siger at han gyser ved at høre det her. NB siger, at
pilotformanden jo nærmest er ved at gøre sig selv arbejdsløs, hvis det er så nemt at
flyve et fly. Siger at han synes man skal vente og se to ting, de sorte bokse, som vil
afsløre om hvordan man har arbejdet med flyet efter at styringen blev overtaget,
om man har haft egne piloter med, og radarbillederne, hvor man vil kunne se
hvordan flyet bevægede sig og vurdere hvor gode piloterne har været. Nævner at
pilotformanden siger, at hvis der alene er tale om at styre flyet hen imod en
bygning, så er det ikke noget problem, men at vi også har oplysninger om, at flyet
har foretaget adskillige andre manøvre, og blandt andet er gået væsentlig meget
ned i højde.
HS taler om automatpiloterne og spørger om man kunne forestille sig en anordning
som gjorde at man fra jorden kunne overtage betjeningen af flyet fra jorden, at man
så styrede flyet fra kontroltårnet, så eventuelle kaprere ikke havde en chance. Om
det var et sikkerhedssystem, man kunne overveje. NB tror at han vil overlade det
til specialisterne, men siger at det lyder som en interessant idé.
HS: Nu vil jeg gå videre... De amerikanske sygehuse blev sat på en nærmest
uløselig opgave med de tusinde tilskadekomne. Det vurderer en dansk ekspert i
medicinsk krisestyring.
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02.23.37 – 02.14.43: Gentagelse af indslag om de amerikanske hospitalers
vanskelige opgave. Fortæller at tilskadekomne behandles på gaden.
02.14.43 – 02.15.15: Gentagelse af interview med ambassadøren
02.15.15 – 02.16.36: Indslag, hvor UT beskriver stemningen i London. Siger at
militærhistorikeren John Keegan, som er kendt for sine bøger om anden
verdenskrig, minder om interneringen af Japanere efter PH og at vores liberale
værdier er truet af det her. Fortæller at han ikke tror amerikanerne vil internere
muslimer, men at det er et angreb, ikke bare på Amerika som sådan, men på de
liberale medmenneskelige værdier der styrer vores samfund fordi folk bliver så
skræmte, at deres liberale venlige holdninger til hinanden kan ryge.
02.16.36 – 02.17.00: Afslutning af Nyhederne, HS fortæller, at der er Nyheder,
hver hele time og, at de derfor er tilbage igen kl. 12.00.
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DVD 2948
TV2 Nyhederne 12. september 2001
Nyhederne, 12.09.2001, kl. 12.00-12.20
00.00.00 – 00.02.07: HS: Ofrene for historiens største terrorangreb bliver anbragt i
ligposer. Titusinde frygtes at være dræbt.
Nyhederne ekstra klokken 12.00. Og vi har netop fået at vide at Afghanistan er
villige til at udlevere OBL hvis det viser sig at der kan lægges tilstrækkelige
beviser fra amerikanernes side på bordet om hans engagement i terrorangrebet. Og
Niels Brink, det er jo overraskende meldinger når man tænker på at Afghanistan
har været et skjul for OBL, hvad er det der sker i øjeblikket?
NB: Det er… Det er jo Taliban der siger det, og Taliban kontrollerer det meste af
A. USA har tidligere forsøgt at overbevise Taliban om at de skulle udlevere OBL i
forbindelse med bombesprængningerne i Afrika og det har man… det er altså ikke
lykkedes. Det Taliban kræver, det er at de vil have lagt beviserne på bordet for
hans involvering både fra den gang og så nu, hvis det er ham, vi er jo nu ude i
tredje eller fjerde led i gætværk, spekulationskæden, ikke? Men det er klart Taliban
har, samtidig med at de har bortsprængt gamle, ældgamle Buddhafigurer, så på
samme tid søger de samtidig international anerkendelse. Og der er jo ikke noget
land i verden, der egentlig ikke vil have forholdsvis gode forbindelser til USA, det
er jo verdens stærkeste nation. Så… og de vil også være bange for at et angreb,
et gengældelsesangreb vil gå ud over A hvis man får slået fast at det er OBL.
HS: Hvis vi lige skulle tage tankeeksperimentet at OBL ville blive udleveret. Hvor
kan han snart flygte hen? Hvor har han sine sidste venner hvis han ikke har
Talibanstyret?
NB: Altså, han har jo en god ting og det er en hulens masse penge og som bekendt
kan man jo få ret meget for penge. Altså, det vil kunne hjælpe ham men der er ikke
mange steder han kunne gemme sig. Sådan et land som Iran f.eks. er jeg ret
sikker på. Der kan han i hvert fald ikke gemme sig. Saudi Arabien kan han
slet ikke. Så det vil være begrænset hvor han vil kunne søge tilflugt.
HS: Vi får se hvad der sker i løbet af dagen. Amerikanerne har nu overstået et lille
døgn siden terrorangrebet. Tusinder af døde under murbrokkerne, NY ligner stadig
en krigszone.
00.02.07 – 00.03.39: Indslag af Henrik Schulz: NY’s borgmester så her til morgen
på de enorme ødelæggelser i sin by. Tusinder af mennesker frygtes at være
omkommet i ruinerne.
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Rudolf Guiliani: It is terrible. I mean, the damage is terrible. People are doing
everything they can do to rescue as many people as possible, but this is going to be
a longtime effort. So I just wanted to make sure that everything is here that could
be here, and it is. So we just pray to god that we can save a few people.
HSch: Under arbejdet med at bjerge ofre fra ruinerne er tre hundrede
brandmænd og 78 betjente savnet. Formentlig er de blevet dræbt under
bygninger, der er styrtet sammen. Alene angrebet på P i W menes at have kostet
800 mennesker livet. Chokerede borgere måtte se på da ofrene for historiens
største terrorangreb kom i ligposer. Sådan oplevede et dansk øjenvidne angrebet på
WTC i NY.
Gentagelse af interview med øjenvidnet Asker Leth
HSch: De ansvarlige vil blive fundet sagde præsident Bush i nat.
00.03.39 – 00.04.21: Kommentar fra George Bush fra: The search is under way…
and those who harbour them.
HSch: Det er endnu ikke opklaret hvem der kaprede de fire fly og brugte dem og
266 passagerer som selvmordsmissiler.
HS: Dette er naturlig nok nogle af de sværeste timer for den amerikanske nation
siden dens fødsel i 1776. På ambassaden i København er flaget gået på halvt og en
meget bevæget ambassadør mødte de fremmødte her til morgen.
00.04.21 – 00.04.41: Indslag af Nanna Andreasen. Hundredvis af blomsterbuketter
og lys uden for den amerikanske ambassade. Danskerne viser stadig medfølelse
med det amerikanske folk. Den amerikanske ambassadør var i går på vej til USA
men måtte vende om da angrebene begyndte. Og her til morgen mødte han meget
bevæget op for at hilse på de forsamlede.
00.04.41 – 00.05.24: Interview med den amerikanske ambassadør: This is
overwhelming. It shows that we are all going to have to get together to see that we
have something very precious, that democracy and freedom is something all free
people all over the world care about and [00.05.00] this is going to wake us up to
do what we need to do to….
NA: Do you know anybody personally involved in the tragedie?
AA: Not at this point… but I am sure I will (er ved at briste i gråd) Thanks.
HS: Og vi skal straks til statsministeriet, hvor PNR skulle være klar med en
kommentar.
00.05.24 – 00.09.50: Interview med PNR: PNR, Du har indkaldt regeringens
sikkerhedsudvalg til møde i eftermiddag. Foreligger der nye oplysninger for jer?
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PNR: Ja, det gør der. Vi har for det første tilbagemeldingerne fra NATO rådsmødet
i går aftes, og det nye NATO rådsmøde der afholdes i dag og vi har for det andet
tilbagemeldinger fra udenrigsministerens deltagelse i EU mødet i Brussel der
foregår i disse timer. Og så er der god grund til at gøre status over de meldinger
forsvarets efterretningstjeneste og politiets efterretningstjeneste har samlet sammen
her over det seneste døgn. Jeg lægger også vægt på i øvrigt at mit
sikkerhedsudvalg hele vejen rundt ud over jeg selv er maksimalt informeret.
I: Men er der et forøget trusselsbillede i forhold til Danmark og Europa på grund af
det her, hvad ved I om det?
PNR: Vi kan se at vores kolleger rundt omkring i Europa har grebet det en smule
forskelligt an men vi kan også se at vores sikkerhedsberedskab svarer meget godt
til hvad de andre har vurderet at man skulle i den aktuelle situation. Det der er
konklusionen for mig lige nu er at der ikke er grundlag for at gå nedad i sikkerhed
at gå tilbage til det vi normalt har. Vi er i en situation hvor vi må være
agtpågivende og det fortsætter vi med. Jeg lægger vægt på at være i tæt kontakt
med mine kollegaer ligesom forsvarsministeren og udenrigsministeren er det i de
her timer.
I: Udenrigsministrene i EU, de mødes i øjeblikket i Brüssel. Hvad forventer du at
der kommer ud af det møde?
PNR: For det første en meget klar og entydig solidaritetserklæring til det
amerikanske folk og til den amerikanske præsident George Bush. For det andet et
meget klart tilsagn om at alle lande, inklusiv DK, nu er parat til at stille alt til
rådighed for at medvirke til at få fanget de terrorister der skal gøres ansvarlige for
denne forfærdelige handling.
I: Vi har i dag set nogle unge Palæstinensere hylde denne terroraktion som en
politisk sejr for deres sag. Hvordan har du det med det?
PNR: Det har jeg det meget, meget, meget dårlig med. Jeg synes det er usmageligt,
jeg synes det er uacceptabelt, jeg synes det er umenneskeligt. Jeg vil derfor meget
indtrængende appellere til alle på tværs af alle partiskel, på tværs af alle skel,
uanset hvor man kommer fra, besind jer nu. Forstå noget grundlæggende her i
landet og i alle demokratier. Vi vil aldrig hylde vold. Og en ting til, nu må
medmenneskelighed og medfølelse, de grundlæggende ting som vi har alle
sammen. Det må gå forud for alt det andet. Besind jer nu, lad være med at trampe
på vores følelser, og lad os for en gangs skyld holde sammen på tværs af det
hele. Respekter at I er i et land hvor alle der er her må respektere hinanden og at
alle der er her aldrig vil acceptere at vold kan bruges til noget som helst. Det her
demokrati er også blevet angrebet i går da USA’s demokrati blev angrebet i. Det
skal vi huske. Besind jer og lad os nu holde sammen.
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I: Tak skal du have.
HS Som statsministeren nævnte tidligere under interviewet er der et ekstraordinært
EU udenrigsministermøde i Bruxelles i dag. Svenning Dalgård, kan DK på nogen
måder blive involveret diplomatisk eller på andre måder efter det her terrorangreb.
SD: Vi er jo involveret som EU og som Natomedlem, der er jo også NATO
møde. Men det væsentlige, det er selvfølgelig de store EU lande, så når mødet
starter, det er jo ikke startet endnu, det starter klokken 14 så vil man som Nyrup
siger komme med en række erklæringer, EU’s udenrigspolitiske koordinator,
Javier Solano, siger at man naturligvis vil fordømme i så stærke vendinger
som man kan, det der er sket. Man vil sende et budskab om moralsk
opbakning til USA. Men det væsentlige er den praktiske hjælp, og når man
siger praktisk hjælp her, så mener man selvfølgelig udveksling af oplysninger
fra efterretningsvæsenerne. Og det er jo helt oplagt nogle efterretningsvæsener i
EU, især de franske og de britiske som har oplysninger om terrorvirksomhed, fordi
disse lande i langt større grad en USA har været udsat for terrorvirksomhed med
baggrund i mellemøsten og i den tredje verden. Og det er nok der man skal lægge
vægten på de møder der er i både i EU og NATO i dag.
HS: Terroren i USA slog omgående igennem på de internationale børser og i dag
er nervøsiteten fortsat. Den Europæiske Centralbank forsøger at berolige.
00.09.50 – 00.10.24: Indslag af Inge Borggård: Verdenen over holder
finansverdenen vejret. Også i Danmark er nervøsiteten smittet af. Men nu prøver
den Europæiske Centraldirektør at berolige markedet [00.10.00].
Win Duisenberg, Formand, Den Europæiske Centralbank:
WD: Moreover, I would like to emphasize that the European Central Bank and the
National Central Banks are standing ready to support the normal functioning of
markets and relevant operational systems if the need arises.
IB fortæller at aktiekurserne rundt om i Europa er faldet drastisk, siger at det kan
være svært at spå om, hvor lang tid terrorangrebene i USA vil påvirke
finansmarkederne.
00.10.24 – 00.11.44: Indslag af Anders Refnov om, at aktiemarkedet har
stabiliseret sig i Danmark. Lav omsætning og lille aktivitetsniveau. Kursen på
sikkerhedsaktier stiger, luftfartselskaber dykker.
00.11.44 – 00.13.04: ABJ interviewer Hans Jørgen Andersen. ABJ siger, at noget
er gået grueligt galt i USA, siger at han ikke tænker på terrorangrebet men at det
kunne lade sig gøre. Spørger om USA er nødt til at ændre deres militære
grundstrategi.
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HJA, Major, Forsvarsakademiet: Nej, jeg ser ikke nogen umiddelbar grund til at
ændre på strategien som den foreligger på nuværende tidspunkt. Det amerikanske
forsvar har jo længe været igennem en omstillingsproces og fokuserer jo netop på
to primære områder, det ene er jo slyngelstaterne som vi har hørt tale om tidligere
og det andet er jo netop terrorismen.
ABJ siger at det så kan undre når han siger at de har fokuseret netop på det som et
af to hovedemner, at det alligevel kan lade sig gøre, siger at det så vel har fejlet et
eller andet sted.
HJA siger at han tror at en primær del af indsatsen her på det seneste har ligget
netop på missilforsvarsdelen, hele debatten om missilforsvaret og slyngelstaterne.
ABJ spørger om det her måske kan få den amerikanske regering til at overveje sit
engagement med hensyn til missilskjoldet.
HJA siger, at det har han umiddelbart ikke nogen grund til at forestille mig at man
vil revurdere det område.
ABJ siger slyngelstater, om man kan gardere sig mod dem, om der er nogen
strategi der over hovedet virker, retter sig selv, siger at han tænker på terrorismen
som vi så det i går.
HJA siger, at terrorisme jo netop er kendetegnet ved at det er noget umiddelbart
opstående og noget pludseligt og det er noget uhyre vanskeligt at gribe ind over for
begivenheder som dem vi har været vidner til her.
00.13.04 – 00.14.52: ABJ siger at vi skal over til UT i London for at høre om man
i Storbritannien overvejer at ændre militær strategi. Om det er et emne i den
britiske debat.
UT siger, at der slet ikke er nogen teorier og perspektiver på det her tidspunkt,
siger at det der er situationen nu i Storbritannien er at man er dybt rystet og at man
fra starten, som Blair demonstrerede lige fra starten, har vist sin solidaritet, man
siger, vi bakker jer op og hvad I end måtte finde på for at forhindre at sådan noget
sker igen så bakker vi jer op. Siger at der ikke er nogle højtragende
militærdebatter. Siger, at det det går ud på er at man siger at dette har været en
storm A temptest long foretold, man citerer Kipling, dette er en storm, et uvejr som
man har haft mange onde anelser om var på vej, og i går kom det. Men at man
viser, man siger at man står skulder ved skulder med amerikanerne, man føler med
dem. Og der må vi huske, at denne by, London, ofte har været udsat for
terrorangreb fra IRA siden slutningen af tresserne men det har jo aldrig nogensinde
været på den her skala, på det her niveau.
ABJ spørger om den storm hun taler om, om man frygter at den når Storbritannien,
altså at Storbritannien måske bliver det næste mål.
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UT siger at alle sikkerhedsforanstaltninger man kan er taget, at der er meget
mærkeligt i London i dag, fordi der er helt stille, normalt er der flystøj over
London, det er en millionby, der bor 10-11 millioner mennesker i Storlondon og
der er normalt en vældig flytrafik over byen, men al flytrafik over byen er forbudt,
man må over hovedet ikke flyve over byen af skræk for at se lignende ting som
man har set i NY. Samtidig er lufthavnene lukket, stort set for alle fly og hele
stemningen er trykket og ubehagelig. Men især præget, synes UT, af en medfølelse
med Amerikanerne, en form for broderfolkssolidaritet som er opstået meget
spontant efter at man fik de første frygtelige nyheder i går.
00.14.52 – 00.15.20: ABJ fortæller at herhjemme blev der flaget på halv på alle
officielle bygninger og institutioner. [Billeder af forskellige institutioner, flag på
halv] På den måde ønsker det officielle Danmark at vise sympati over for den sorg,
der har ramt USA i forbindelse med terrorhandlingerne i NY og W. Samtidig
oplyser Statsministeriet at der kl. 19 er offentlig mindegudstjeneste i Københavns
Domkirke, Vor Frue Kirke, hvor regentparret, regeringen, Folketinget, Den
Amerikanske Ambassade og det diplomatiske korps deltager.
00.15.20 – 00.15.50: ABJ siger, at dødstallet efter terrorangrebet i går formentlig
er over 10.000. De amerikanske myndigheder har indledt jagten på bagmændene.
Præsident Bush har i en tale lovet at man vil gøre alt for at få ram på dem.
Fortæller at Nyhederne sender resten af dagen hver hele time og det vil sige,
Nyheder næste gang når klokken er 13. Henviser til hjemmesiden.
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DVD 2918
TV2 Nyhederne 12. september 2001
Nyhederne, 12.09.2001, kl. 13.00-13.15
00.00.00 – 00.00.10: Nyhedsintro, PC præsenterer.
[Billeder fra redningsarbejdet ved WTC og af ligposer på jorden] PC fortæller, at
USA i dag vågnede op til kaos og krigslignende scener her i NY
00.00.10 – 00.02.00: PC fortæller, at tusinder af mennesker mistede livet i går ved
terrorangrebene på Pentagon i Washington og mod WTC i NY. Siger at tabstallene
stadig er helt uoverskuelige. De amerikanske myndigheder oplyser dog desuden, at
der stadig er overlevende i ruinerne i de sammenstyrtede skyskrabere.
00.00.25 – 00.02.06: Indslag af Pia Elers om synet, der mødte folk ved WTC,
udmattede brandfolk og NY’s borgmester Rudolf Guiliani.
RG: ”It’s terrible, I mean the damage is terrible, people are doing everything they
can to rescue as many people as possible. This is going to be a long term effort. So,
I just wanted to make sure that everything is here that could be here. and it is ,so...
I just pray to god that we can save a few people.”
PE fortæller at myndighederne frygter, at op mod ti tusinde mennesker kan have
mistet livet efter terrorangrebene i NY. Over 70 politifolk frygtes at være blevet
dræbt i forbindelse med redningsaktionen og mere end 300 brandfolk er meldt
savnet. Fortæller også om Pentagon, hvor redningsarbejdere leder efter
overlevende. Det første synlige bevis på tab af menneskeliv vises, en række
ligposer uden for militærets hovedkvarter. Ifølge amerikanske tv-stationer blev op
mod 800 mennesker dræbt ved angrebet på Pentagon.
00.02.00 – 00.03.35: PC fortæller, at det lykkedes for nogle af passagererne på de
kaprede fly, via mobiltelefon, at ringe til familien, inden kaprerne styrede dem i
døden.
Et meget følelsesladet indslag af Jan Vesterlund om folk, der ringede hjem lige
inden flyene ramte bygningerne. Interview med efterladte. Én af dem fortalte, at
flyet var blevet kapret af tre mænd, der sagde, at de havde en bombe. Afsluttes
med, at 266 mennesker var ombord på flyene.
00.03.35 – 00.06.06: PC siger, at det i går var skyskraberne, det materielle USA,
der blev rystet i fundamentet og nu kan vi se på billederne her, at nu kommer næste
chok for amerikanerne.
NB siger at det virkede uvirkeligt på os alle sammen, også os, der har beskæftiget
os med det lige siden i går. Det virkede som film og som PC siger, materielle
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skader, bygninger, der styrter sammen, chokket, fantasien går i gang. Men nu får vi
ansigter på ofrene, de første vi hører her med forældre og familier og pårørende ,
der har talt med mennesker, sekunder, bogstaveligt talt før de flyver i døden. Og vi
vil jo få nu utallige af de her historier og det vil sige, at USA ikke alene vågner op
til at skulle bearbejde chokket over de billeder de så i går, nu skal de til at se ofrene
i øjnene, så det er en proces, der vil blive ved i dagevis nu og som Giuliani sagde i
det foregående indslag om oprydningsarbejdet, så tror jeg, at det dødstal som man
regner med at have klart onsdag, det tror NB er alt for optimistisk. Det bliver en
meget smertefuld proces de nærmeste dage.
PC siger, at vi hører, at de ringer til deres pårørende, men trods spørgsmålene fra
de pårørende, så nævner de ikke noget om flykaprerne. Hvem de er, hvordan de ser
ud.
NB siger, at myndighederne har båndoptagelser af nogle af samtalerne og at han
har på fornemmelsen, at de pårørende er blevet instrueret i at tilbageholde nogle af
de oplysninger, der er blevet givet. Fortæller at han ved, at en konservativ
kommentator, en kvindelig tv-kommentator har talt med sin mand og fortalt
mange, mange detaljer om kaprerne og han har altså meddelt, at det er rigtigt at jeg
talte med min kone to gange før hun styrtede i døden, men jeg vil ikke oplyse
yderligere. NB siger, at det altså er FBI, der har givet ham mundkurv på.
PC siger, at flasken peger, måske, eller måske især på den internationale terrorist,
Osama bin Laden, og her for kort tid siden, der lykønskede han terroristerne.
NB siger, at det er en arabisk journalist, baseret i Islamabad, hovedstaden i
Pakistan. Og han er kendt for at have interviewet Osama bin Laden flere gange.
Han har talt med en af hans rådgivere, angiveligt ifølge Associated Press. Og bin
Laden skal altså have lykønsket dem, der har udført det her og hilst den almægtige
Allah og bedt for dem, og sagt at ødelæggelsen i USA er en straf fra Allah. Altså
ifølge de her kilder som jeg nævnte.
PC kalder det endnu en hån mod amerikanerne. NB siger, at det kan man vist roligt
sige.
00.06.06 – 00.06.51: PC fortæller, at hundredvis af danskere siden katastrofen i går
har kontaktet det danske Udenrigsministerium for at høre om der er sket noget med
deres venner og familie i NY og Washington.
Indslag om aktiviteten i Udenrigsministeriet.
00.06.51 – 00.08.46: PC fortæller, at mens den amerikanske børs vil være lukket i
dag, så handles der i resten af verden og altså også i København. Spørger Samuel
Rachlin om terrorangrebet har betydet noget for handlen.
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SR fortæller om reaktionerne på aktiemarkedet, fortæller om ro og
tilbageholdenhed på det danske og de Europæiske markeder. PC afslutter med
information om handlen med råstoffer. OPEC garanterer, at olien, den vil flyde.
00.08.46 – 00.09.59: Indslag om EU’s udenrigsministermøde, hvor de skal drøfte
situationen. Svenning Dalgaard fortæller at der er to væsentlige ting de skal, dels
politisk og dels praktisk. Siger at man i første omgang har sagt herfra at man vil
gøre alt for at stille sig solidarisk med USA og at det betyder rent praktisk at
mange af de efterretninger som især de store EU lande har om terrororganisationer
vil blive givet videre til USA, oplysninger som man ikke normalt giver videre i
fuldt omfang. Siger at der ikke er tvivl om, at der nu vil blive et større samarbejde
end før. Siger at det også er vigtigt at vurdere, hvad det er for et USA, hvad det er
for en ny udenrigspolitik og politisk situation som eksisterer fra nu af, siger at det
vil blive et før og efter 11. september. Siger at det bliver det første møde, hvor man
forsøger at finde ud af, hvordan verden ser ud efter terrorhandlingen.
00.09.59 – 00.10.34: PC siger at PNR har oplyst at Danmark er klar til at hjælpe.
PNR: Det er fuldstændig afgørende, at det demokratiske verdenssamfund sætter
alle kræfter ind for at få stoppet, få udryddet den terrorisme som vi så den 11.
september.
Bliver spurgt til udtalelsen om at Danmark er klar til at indgå i en indsatsgruppe i
NATO og hvad det går ud på. PNR svarer at han ikke kan komme ind på det nu
men at det for ham er afgørende at USA og NATO nu har fået det klare signal, at
naturligvis er Danmark også parat til at løfte vores del af opgaven, i det omfang det
måtte blive aktuelt.
00.10.34 – 00.11.36: PC taler med NB om, hvad Danmark kan tilbyde. NB siger at
vi som udgangspunkt er en del af NATO’s reaktionsstyrker, og dem tilmelder vi
forskellige enheder, og det kan være skibe, korvetter, det kan være de mest
moderne af vores F16 fly, nogle af dem er fuldt up-to-date. Det kan være den
opklaringseskadron, en hærenhed på Bornholm, som er tilmeldt reaktionsstyrken
og så selvfølgelig de specialenheder, som er i Jægerkorpset og Frømandskorpset.
PC spørger om man kan forestille sig danske soldater i aktion i Europa eller
udenfor Europa. NB ved ikke hvad Statsministeren har i tankerne, siger at han kan
gøre det han ønsker, hvis han har flertal for det. Siger at mange af de enheder han
har nævnt er på fuld højde med internationale enheder, så der er flere muligheder.
PC spørger om det i hvert fald bliver Politiets Efterretningstjeneste og Forsvaret
Efterretningstjeneste. NB siger at man må gå ud fra at de vil levere alt det de kan
til amerikanerne og muligvis også omvendt.
00.11.36 – 00.12.36: PC siger at Bill Clinton fra Australien opfordrer nationen til
at stå sammen og bakke op omkring præsident Bush’s beslutninger.
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Kommentar fra tidligere præsident i USA, Bill Clinton: ”I thought the president
made a fine address to the country. I agree with what he said and I think it is
absolutely imparative that the American People demonstrate to the whole world
our unity. He’ll have some challenging decisions to make, they are working hard to
find out what the facts are. And I think now is the time for all of us just to join
together and say that a lot of innocent people were killed by an evil force and we
are going to stand together against it until justice is done and accountability is had,
until we can make the world a safer place for other decent people. So, I for one am
determined to to what ever I can to be supportive and I think that all Americans
feel that way.”
00.12.36 – 00.13.58: Indslag om danskere som er ved den amerikanske ambassade
for at vise sin sympati. Et hav af sympati og et hav af forfærdelse. Interview mm.
Det enorme tæppe af blomster vokser og vokser.
00.13.58 – 00.14.19: PC afslutter nyhederne ved at henvise til hjemmesiden og
fortæller at der er Nyheder hver time hele dagen. Siger at næste udsendelse starter
kl. 14.00.
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DVD 2369, kapitel 2
TV2 Nyhederne 12. september 2001
Nyhederne, 12.09.2001, kl. 14.00-14.21
00.00.00 – 00.00.25: Nyhedsintro, PC siger at flagene er på halv over hele DK i
sympati med USA. PC fortæller tusinder er døde men at tabstallene stadig er helt
uoverskuelige. Siger at myndighederne i USA fortæller, at der stadigvæk er
overlevende i ruinerne under de sammenstyrtede skyskrabere.
00.00.25 – 00.02.06: Indslag af Pia Elers om synet, der mødte folk ved WTC,
udmattede brandfolk og NY’s borgmester Rudolf Guiliani.
RG: ”It’s terrible, I mean the damage is terrible, people are doing everything they
can to rescue as many people as possible. This is going to be a long term effort. So,
I just wanted to make sure that everything is here that could be here. and it is ,so...
I just pray to god that we can save a few people.”
PE fortæller at myndighederne frygter, at op mod ti tusinde mennesker kan have
mistet livet efter terrorangrebene i NY. Over 70 politifolk frygtes at være blevet
dræbt i forbindelse med redningsaktionen og mere end 300 brandfolk er meldt
savnet. Fortæller også om Pentagon, hvor redningsarbejdere leder efter
overlevende. Det første synlige bevis på tab af menneskeliv vises, en række
ligposer uden for militærets hovedkvarter. Ifølge amerikanske tv-stationer blev op
mod 800 mennesker dræbt ved angrebet på Pentagon.
PC følger op ved at sige at myndighederne har oplyst at 6 overlevende er fundet i
ruinerne ved WTC.
00.02.06. – 00.03.41: Et meget følelsesladet indslag om folk, der ringede hjem lige
inden flyene ramte bygningerne. Interview med efterladte. Én af dem fortalte, at
flyet var blevet kapret af tre mænd, der sagde, at de havde en bombe. Afsluttes
med, at 266 mennesker var ombord på flyene.
00.03.41 – 00.04.43: Gentagelse af øjenvidneberetning fra dansk øjenvidne, Asker
Leth.
00.04.43 – 00.05.17: Gentagelse af indslag om, at Danmark er klar til at hjælpe.
00.05.17 – 00.08.11: PC interviewer Hans Jørgen Andersen, Major,
Forsvarsakademiet. PC siger at PNR taler om militære aktioner. Spørger, hvad DK
kan hjælpe med. HJA siger, at han synes det er vigtigt indledningsvis at
understrege, at der ikke er indgået en endelig aftale om et dansk styrkebidrag.
Siger, at hvis det bliver aktuelt, så vil det være meget analogt med det man har set i
forbindelse med tidligere kriser og tidligere udsendelser. Altså, eventuelle
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styrkebidrag fra de tre værn. PC spørger hvor DK kan operere henne og om de
også kan operere udenfor Europa. HJA svarer, at DK principielt kan indsættes
mange forskellige steder i verden, han vil ikke sige over hele verden, men mange
forskellige steder, det har vi jo også set, senest i forbindelse med de tidligere
kriser, der har været og Afrika f.eks.
PC påpeger, at DK der har deltaget i fredsbevarende aktioner, men at der her kan
komme på tale, at der er nogen der skal angribes. HJA siger at det er muligt, men
at det er en del af den militære profession at man kan udsættes for den slags
ubehageligheder. Siger at det hænger meget sammen med det politiske mandat, der
måtte blive givet i en evt. udsendelse af en eller anden karakter.
PC siger at det især handler om samarbejdet med FN og de kapitler DK er med i,
f.eks. kapitel 6 og 7. Beder HJA at forklare forskellen. HJA siger at forskellen
meget kort forklarer handler om robustheden i det mandat man bliver udstyret med
fra politisk hold. Ved en kapitel 6 operation, det er typisk en fredsbevarende
operation, hvor man går ind og kontrollerer og indsætter en styrke mellem to
stridende parter og at det i den forbindelse er vigtigt at man har parternes samtykke
til operationen. Hvorimod en kapitel 7 operation er væsentlig mere robust, at man
der har tilladelse til at anvende militær magt.
PC: ”Men problemet er jo her, hvem er fjenden?” HJA siger, at det er sandt, at vi
på nuværende tidspunkt kun kan gisne om det. Siger at der er blevet talt om mange
forskellige muligheder i det seneste døgn. PC spørger om DK har en styrke klar til
den slags aktioner. HJA siger at vi har de almindelige styrkebidrag, som er tilmeldt
NATO systemet og vi har styrker fra alle tre værn, som vi kan udsende. For
Flyvevåbnets vedkommende er der tale om et styrkebidrag i forbindelse med F16
udstationeringer evt., for søværnets vedkommende vil der være tale om
muligheden for at udsende korvetter, ubåde, minestrygere, minelæggere osv. For
hærens vedkommende vil det typisk være enheder fra den danske internationale
brigade eller hvis det er en FN operation, så vil det evt. være enheder fra den
såkaldte Schebrig brigade, der kan udsendes.
00.08.11 – 00.09.52: PC præsenterer et indslag med Peter Lautrup-Larsen fra
Christiansborg ved at sige at Statsministeren taler om aktioner, men siger, at de vel
skal godkendes af folketinget. PLL fortæller om fuld og hel opbakning fra et bredt
flertal i folketinget. Siger at PNR er landet er landets politiske chef og at der ikke
vil være problemer med mandatet. Ingen kritik, borgfred fra Christiansborg.
PC spørger, om der også er opbakning til aggressive aktioner, PLL fortæller, at det
vil SF og Enhedslisten måske have problemer med, og måske også den radikale
regeringspartner. Regner alligevel med at PNR vil have mandatet, også selv om det
kommer så vidt.

104

00.09.52 – 00.10.51: Gentagelse af kommentar fra Bill Clinton.
00.10.56 – 00.13.21: PC siger at ifølge en amerikansk senator skulle
efterretningskilder have overhørt en telefonsamtale mellem bin Laden folk, der
snakker om de her angreb. Spørger NB til det. NB siger, at det er ret interessant.
Fortæller der har været talt om, hvorfor efterretningstjenesten ikke kunne forudse
det her, fortæller at problemet for den amerikanske efterretningstjenestes problem
er det man kalder Hum-Ins, dvs. menneskelige efterretninger, dvs. spioner og
infiltrationer af grupper osv., der er de relativt svage i forhold til Europæerne og
Israelerne. Men her har de så vist deres styrke ved at nu har deres spionsatellitter,
angiveligt ifølge en senator, som har været til en FBI briefing, har opsnappet en
telefonsamtale mellem Osama bin Laden folk, som bekræfter at flere mål er blevet
ramt. Siger at det stadigvæk er tredje-fjerde-femte led i kæden, at de sidder og taler
om det her. Siger at vi vil komme til at høre meget mere om det i den kommende
tid.
PC fortæller, at Osama bin Laden selv, terroristen fra Saudi Arabien, har lykønsket
terroristerne med aktionen, men dog taget afstand fra den. NB siger at Osama bin
Laden faktisk ikke har taget afstand fra aktionen, han har lykønsket dem og
sagt, at det er Allahs vrede, der har ramt amerikanerne. Siger at OBL har bedt
til Allah, men at vi igen er ude i en række led i de oplysninger vi har men en
rimelig pålidelig kilde, som sidder i Islamabad, Pakistans hovedstad, som har
talt med en af bin Ladens assistenter, som siger at han har hilst det meget
velkomment. Siger at det jo er en mand, der har vilje, evne og også motiv til at
slå til mod USA. Siger at det store spørgsmål er, om det er den vej vi skal kigge,
eller om vi skal kigge et helt andet sted hen.
PC fortæller om de formodede organisationer, som er blevet nævnt, siger at de
nærmest står i kø ved håndvasken for at melde fra i dag. NB siger at det er et
udmærket udtryk for det, fordi det muslimske broderskab i Egypten har taget
afstand og siger at de er dybt forskrækkede over det her og siger det er en frygtelig
handling, at the Organisation of Islamic Conference, den islamiske konference, en
sammenslutning af 54 muslimske lande tager afstand fra det. Og i går så vi en
masse terrorgrupper, tage afstand fra selve aktionen specifikt, men dog var der
nogle af dem som forklarede USA at det her var konsekvensen af deres
mellemøstpolitik. Men alle vi kender til, indtil videre i hvert fald, har taget
afstand fra det, det går meget stærkt.
00.13.21 – 00.14.50: Indslag fra mindehøjtidelig i Skt. Knuds Kirke med salmer og
lys. Kommentar fra tilstedeværende, der udtrykker sympati. PC fortæller om en
officiel mindehøjtidelighed i Vor Frue Kirke, med deltagelse af Dronningen og
PNR. Fortæller om sikkerheden i kirken, fortæller at den åbner kl. 17 og lukker kl.
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18, en time før højtideligheden. Siger at vi kan følge mindehøjtideligheden i
Nyhederne til den tid.
00.14.50 – 00.15.37: PC fortæller om effekten på flytrafikken i DK. Fortæller om
de tre fly, der måtte vende om i går. Uændret sikkerhedskontrol, men øget
politiovervågning.
00.15.37 – 00.17.26: PC siger at det kan undre lidt, at det var så nemt for
flykaprerne, fortæller om kritik af efterretningstjenester. NB siger ja til det,
fortæller, at sikkerheden i indenrigsflytrafikken bliver kritiseret. Fortæller om en
undersøgelse, der viste at sikkerheden ikke var god nok. NB siger at det her vil få
konsekvenser, så det både bliver sværere at rejse indenrigs, og at det også vil tage
længere tid. Forudser enormt pres på lufthavne og luftfartsselskaber til at forbedre
sikkerheden, også fra de ansatte hos luftfartsselskaberne.
PC spørger om metaldektorer, med hensyn til pistoler og andre våben af plastik,
som ikke bliver sporet. NB siger at det både er det og at der også er lufthavne, hvor
der ikke er så meget sikkerhed som PC beskriver. Siger at det bliver et føderalt, et
overordnet amerikansk spørgsmål og ikke et delstaterne afgør. Siger at der vil vi
helt klart se en skærpelse.
00.17.26 – 00.18.25: Indslag om, at terrorangrebene bliver diskuteret over det hele
i DK. Bjørn Berthelsen siger: Det er forfærdeligt, det der er sket, men det kan vi
ikke gøre noget ved nu, når det er sket. Men jeg synes det er forfærdeligt at der er
mennesker herhjemme, der symboliserer med dem... Indslaget viser
Palæstinensere, der fejrer angrebet i København, efterfulgt af en kommentar om at
de fleste udlændinge i DK tager afstand fra tragedien. Interview med Khushdil
Mohammed og Shakir Gulen, som tager afstand fra det.
00.18.25 – 00.19.06: Indslag om brandmænd fra Københavns brandvæsen, der
lægger blomster ved den amerikanske ambassade. Jan Vesterlund fortæller, at
omkring 300 brandfolk døde i går. Fortæller at de danske brandfolk viste dem en
sidste ære. Fortæller at de amerikanske brandfolk blev dræbt under
redningsaktionen, hvor en bygning styrtede over dem. Interview med Frank
Nielsen, Overbrandmester, Københavns Brandvæsen: ”Det påvirker os da i den
grad. Vi ved jo heller ikke, når vi kører ud, om vi kommer tilbage igen. Så det
påvirker os også meget her. Vi har stor medfølelse med dem i dag, dem der er
tilbage derovre.” Siger adspurgt at det rammer brandfolk over hele verden når der
er 300 der omkommer.
00.19.06 – 00.20.12: Indslag fra ambassaden som fortæller om blomsterhavet, der
vokser og vokser. Meget stille stemning. Folk bearbejder de indtryk, de har fået.
Fortæller om Ambassadøren, der flere gange har været ude for at takke folk, og
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som har måttet gå ind med en klump i halsen hver gang. Meget følelsesladet
indslag.
00.20.12 – 00.20.32: PC afslutter Nyhederne, henviser til hjemmesiden og
fortæller, at der er Nyheder hver time.
Nyhederne, 12.09.2001, kl. 15.00-15.06
00.20.32 – 00.21.03: Nyhedsintro, PC fortæller at røgen lige nu vælter op fra NY
Financial Center. Siger at byens indbyggere er vågnet op til kaos og krigslignende
tilstande. Gentager, at røgen vælter op fra NY Financial Center, der ligger tæt på
ruinerne af WTC, PC siger at der ikke er lige nu nogen forklaring på, hvor røgen
stammer fra.
00.21.03 – 00.22.14: PC fortæller, at der også var lys i mørket, 6 mennesker er
fundet i live i ruinerne. Indslag af Anne Skousen. Fortæller om de mange savnede
og de mange brandfolk, der menes at være omkommet, da tvillingetårnene styrtede
sammen.
Udtalelse fra Brandchef i NY: I can’t find anybody from five rescues and seven
squads, and... It’s just a devastating thing... I don’t know... The Fire Department
will recover, but I don’t know how.
Udtalelse fra Brandmand i NY: They should have been here already, the rig is not
back, they are not back. They should have been back.
AS fortæller at 7 højtstående brandfolk blandt de savnede. Brandchef, NY udtaler.
”I don’t know what to say. We have lost people that have given over 40 years.
AS fortæller at 41 mennesker nu er bekræftet omkomne, men tallet forventes at
stige til mange tusinde, i takt med at redningsfolkene får bjærget ligene.
00.22.14 – 00.22.53: PC fortæller, at Talebanstyret i Afghanistan huser ”Omar bin
Laden”, der mistænkes for at være manden bag angrebene på USA. Men siger at
Talebans udenrigsminister i dag har taget afstand fra angrebene. Ahmed
Muttawakil: ”Vi har kritiseret alle former for terrorisme, som Afghanistan har
været udsat for og som har gjort os til offer. Og vi tager afstand fra disse
handlinger. Terrorisme er en skrækindjagende og hadefuld metode. Denne
hændelse er set fra et humanitært synspunkt helt afgjort en forfærdelig handling.
00.22.53 – 00.23.29: Indslag om sikkerheden i DK. Frank Jensen siger at de
opretholder det forhøjede beredskab, i hvert fald indtil de finder ud af hvem der har
gjort det og hvorfor. Det giver et bedre grundlag for en sikkerhedsvurdering.
00.23.29 – 00.24.35: Gentagelse af indslag fra mindehøjtidelighed i Skt. Knuds
Kirke. Gentagelse af kommentar om mindehøjtidelighed i Vor Frue Kirke. Siger at
kirkegængere vil blive visiteret inden de går ind i kirken.
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00.24.59 – 00.25.42: Indslag om bombetruslen mod Frederiksberg Gymnasium.
Elverne gik mod ambassaden.
00.25.42 – 00.25.52: PC fortæller om et telegram fra Tyskland, som fortæller at det
tyske udenrigsministerium er evakueret efter en bombetrussel.
00.25.52 – 00.26.05: PC afslutter Nyhederne. Henviser til hjemmesiden og
Nyhederne kl. 16.00.
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DVD 2369, kapitel 3
TV2 Nyhederne 12. september 2001
Nyhederne, 12.09.2001, kl. 16.00-16.06
00.00.00 – 00.00.21: Nyhedsintro, PC fortæller, at amerikanerne vågnede op til
kaos og krigslignende tilstande.
00.00.21 – 00.01.22: Gentagelse af indslag om brandmænd, der er omkommet
under redningsaktionen.
00.01.22 – 00.02.30: PC og NB diskuterer antallet af dræbte og tilskadekomne. NB
siger at der er meldt om 1700 tilskadekomne, siger at hvis man tæller de tal man
har over omkomne, brandfolk, politifolk, redningsfolk, den første store gruppe,
460 af dem menes at være omkommet, op imod 800 frygter man omkommet i
Pentagon, de 266 flypassagerer. Siger at RG har sagt at det bliver et frygteligt stort
tal. Siger at ved PH var der 2500 omkomne.
PC siger at det er kommet frem, at det fly, der styrtede ned i Pentagon havde en
anden kurs. NB siger at det styrede med ekstremt høj hastighed mod det Hvide Hus
og lige pludselig drejer det 270 grader, og det er altså meget for et stort og tungt
passagerfly, og så går det ned i højde og går ud af radarbilledet og få minutter efter
rammer det ind i Pentagon. Man siger det kun er en meget dygtig pilot, der kan
gennemføre det. Siger at det er helt nye oplysninger, og at det siger endnu noget
om, hvor veltilrettelagt det her sandsynligvis har været.
00.02.30 – 00.03.27: Indslag med kommentarer fra Uffe Ellemann-Jensen, som har
fulgt med i amerikansk politik i mange år, siger at han aldrig har oplevet en
katastrofe som terrorangrebene i går. UEJ: Det er et så brutalt slag under
bæltestedet, at det er en så forfærdende afsløring af sårbarhed, også demokratiets
og det åbne samfunds sårbarhed, at det har man jo aldrig set magen til tidligere.
Hvis de tal, man hører nu viser sig at være rigtige så kan det jo vise sig at antallet
af menneskeliv, der er gået tabt det måske er omkring halvdelen af alle de faldne i
Vietnam-krigen. Og det giver jo lidt et indtryk af, hvor utrolig hårdt et slag det her
er imod det amerikanske samfund. Og det er derfor jeg synes det ikke kan siges tit
nok, at nu gælder det om at stå sammen med amerikanerne.
00.03.27 – 00.03.44: PC fortæller om evakueringen af det tyske
udenrigsministerium. PC siger at Tysklands kansler, Gerhardt Schrøder, lidt
overraskende siger, at sporene fra terrorangrebene peger mod bin Laden. NB er
enig i at det er meget overraskende, at han, som den eneste statsleder har sagt det
efter et møde med den tyske, britiske, franske og israelske efterretningstjeneste, at
de forbinder angrebet til Osama bin Laden. Siger at det er noget af det mest
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konkrete man har i den retning. NB fortæller, at Putin har lovet, at KGB’s afløser
SFB i Rusland vil samarbejde fuldt ud med de amerikanske og de vestlige
efterretningstjenester om det her.
PC spørger om der er kommet nogle spor i USA. NB siger at vi får mere og mere
at vide om de fem mænd i Boston, de fem angiveligt arabiske mænd. Siger at de
steg ombord på to af de kaprede fly. Siger at den ene af mændenes bagage nåede
ikke den flyforbindelse, fortæller at bagagen er fundet og at i bagagen lå
videoinstruktioner om hvordan man skal flyve fly, der lå en koran og så lå der en
speciel regnemaskine, som kan regne flys brandstofforbrug. Siger at det er et spor,
som ifølge lokale kilder er meget interessant.
00.04.44 – 00.05.03: PC siger at trængslerne måske ikke er slut endnu for
amerikanerne. Fortæller om røgen fra NY Financial Center.
00.05.03 – 00.05.20: PC afslutter Nyhederne ved at fortælle, at flyveforbuddet
over USA bliver ophævet senere. Henviser til hjemmesiden.
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DVD 2370
TV2 Nyhederne 12. september 2001
Nyhederne, 12.09.2001, kl. 17.00-17.10
00.00.00 – 00.00.28: Nyhedsintro. PC fortæller: ”USA’s præsident George Bush
sagde for få minutter siden at angrebet på USA i går var en krigshandling.”
Fortæller, at præsidenten meddelte det i en tv-tale, som netop er slut, Nyhederne
kl. 17.00 dansk tid. PC fortæller at borgmesteren i NY har sagt, at myndighederne
nu har et bud på det samlede antal dræbte efter terrorangrebet på WTC. Siger at
der er tale om nogle få tusinde dræbte.
00.00.28 – 00.01.32: Gentagelse af indslag af Jan Vesterlund, om overlevende og
om savnede brandfolk. Om antallet af dræbte siger han nu at det forventes at stige
til ”nogle få tusinde”
00.01.32 – 00.03.00: PC: ”En krigshandling, siger George Bush, NB, hvad ligger
der i det?” NB svarer at det for det første ligger i det, at sådan opfatter
amerikanerne det. ”Med rette må man næsten sige, måske.” Og at det for det andet
er det en slags forberedelse for amerikanerne og omverden på at den
amerikanske reaktion på det her, den vil også være i forhold til at det var en
formel krigshandling, krigserklæring.
PC: ”Mere og mere tyder på at man er ved at indkredse fjenden i krigen, nemlig
Osama bin Laden.” Spørger NB hvilke spor man har. NB siger, at der kommer
flere og flere oplysninger om, at det er ham, vi har hørt at en række europæiske
efterretningstjenester og den israelske efterretningstjeneste at deres vurdering er at
det peger mod Osama bin Laden. Flere og flere oplysninger fra USA peger på at
det kan være OBL, men siger at vi stadigvæk bliver nødt til at sige, at der ikke er
nogen der har nogle håndfaste beviser på det endnu
PC spørger til det fly, der ramte Pentagon. Siger at det havde en kurs, som virkelig
ville have gjort det til en krigshandling. NB siger at flyet, ifølge Washington Posts
internetside havde flyet direkte kurs mod det Hvide Hus. Siger at det, lige inden
det nåede det forbudte flyområde, så ændrer det kurs, vender rundt 270 grader og
forsvinder ud af radarbilledet, dvs. at det flyver meget lavt, få minutter efter
rammer det Pentagon. Meget dramatisk og et tegn på at det fly, blev fløjet af
professionelle eller meget professionelle piloter.
03.00.00 – 00.04.51: PC fortæller om mindegudstjenesten, Annette Juhler Kjær
rapporterer fra domkirken. Interviewer Kamma Jakobsen, kontorchef: ”Jamen det
har jeg fordi jeg synes at det er vigtigt at vi beviser over for omverdenen at det her,
det er noget vi skal stå sammen om. Det er jo ikke kun USA det rammer det her,
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det rammer jo over det hele.” AJK fortæller mere om mindegudstjenesten. PC
siger, at vi vender tilbage til kirken 18.25 og kl. 19.00.
00.05.02 – 00.05.55: PC fortæller, at Vladimir Putin, Ruslands præsident, i
eftermiddag tilbød sin hjælp. Indslag af Jan Vesterlund om reaktionerne i Rusland.
Vladimir Putin: Jeg vil endnu en gang henvende mig til regeringen med en
opfordring om, at vi forbliver i kontakt med den amerikanske regering. Jeg tænker
her på at vores redningsmyndigheder er parat til når som helst, at rejse til
katastrofestedet og deltage i redningsarbejdet.
00.05.55 – 00.07.03: Svenning Dalgaard rapporterer fra EU’s
udenrigsministermøde i Brüssel. SD fortæller, at de i første omgang besluttede, at
fredag vil være en fælles sørgedag for EU og USA og at man vil observere 3
minutters stilhed på fredag kl. 12. Fortæller at NATO ambassadørerne, ifølge en
amerikansk diplomat, har besluttet at samtlige 18 NATO lande ud over USA, vil
stille både deres efterretningsvirksomhed, deres militære udstyr og deres luftrum til
rådighed for Amerikanerne, hvis de finder de skyldige og ønsker at straffe dem,
altså en aktion imod de skyldige når man måtte finde dem, kan udgå fra Europa og
man kan bruge de Europæiske NATO-landes militære udstyr og deres luftrum. Det
er første gang, siger kilderne, at man bruger artikel 5 i NATO, Amerikanerne har
altså specifikt anmodet om muligheden for militære gengældelsesaktioner her fra
kontinentet.
00.07.03 – 00.08.31: Indslag om status på aktiemarkederne. Moderat stigning af
KFX indekset og stemningen er den samme i nabolandene. Lav omsætning.
00.08.31 – 00.09.09: Gentagelse af interview med Frank Jensen om
sikkerhedsberedskabet i DK.
00.09.09. – 00.09.21: PC afslutter Nyhederne

112

DVD 2370, kapitel 2
TV2 Nyhederne 12. september 2001
Nyhederne, 12.09.2001, kl. 18.00-18.12
00.00.00 – 00.00.17: PC siger at USA vågnede op til kaos og krigslignende
billeder, og at præsident George Bush for en time siden i en tv-tale omtalte
terroraktionen som en krigshandling. Fortæller at Sporten kommer sidst i
udsendelsen.
00.00.17 – 00.01.30: Gentagelse af indslag af Jan Vesterlund om situationen i NY,
blandt andet om brandfolkene.
00.01.30 – 00.03.28: PES fortæller, hvordan amerikanerne reagerer, siger at de er i
chok, men at de også venter på det endelige chok, når man finder ud af, hvor
mange er døde. Siger at ”her er så ufattelig stille.” PC spørger til de tal, som RG
har nævnt, de taler om udviklingen i tallene.
PC fortæller at RG har talt om at kampånden skal ind, spørger hvordan kampånden
har det. PES fortæller at han tror kampånden er ved at komme, siger at det
karakteristiske ved amerikanerne og måske mennesker i det hele taget i sådan en
situation er at efter chokket kommer vreden og så det at vi nu vil vise at de ikke
kan få os ned med nakken, de her sataner, som vel er den måde de fleste de
tænker det på. Siger at borgmesteren har forsøgt at holde kampånden oppe, at
mange er blevet hjemme i NY i dag og at RG har sagt til dem at de skal forsøge at
tage en helt normal dag, og at de skal lade være med at være spærret inde. At han
har sagt at de skal gå ud, gå i butikker, gå på restaurant. Vis dem at de ikke kan
holde os nede, at de ikke kan ændre vores liv her.
00.03.28 – 00.04.03: PC præsenterer en ny tale fra GWB, hvor han omtaler
aktionen som en krigshandling. GWB: ”The deliberate and deadly attacks, which
were carried out yesterday against our country were more than acts of terror. They
were acts of war. This will require our country to unite in a steadfast
determination and resolve. Freedom and democracy are under attack. The
American people need to know we are facing a different then we have ever faced.
00.04.03 – 00.04.41: Gentagelse af Svenning Dalgaards fortælling om NATO
landenes fælles beslutning om assistance til amerikanerne.
00.04.41 – 00.06.24: PS siger at vi hørte GWB kalde det for en krigshandling og at
EU’s udenrigsministre bakker op. Spørger Niels Brink hvordan vi skal opfatte det
her. NB siger at hvis man skal tage dem på ordet, så er de ved at aktivere artikel
fem i Atlanterhavspagten, og det er at hvis man angriber et land, så angriber man
alle medlemslandene. Og det er tilsyneladende det amerikanerne vil forsøge ifølge
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et fransk nyhedsbureau, så vil USA nu bede NATO landene om at betragte det her
som et angreb på et NATO-land og at det i princippet er ensbetydende med én for
alle og alle for én. PC siger at det dermed betyder at Danmark også er i krig. NB
siger at vi teknisk set, måske i den her sammenhæng. Spørger ”Krig mod hvem?”
Siger at vi ikke ved det endnu, siger at det her komplicerer tingene lidt fordi det er
meget vidtgående. Siger at én ting er at man bilateralt siger at man gerne vil
hjælpe, men at hvis man sætter NATO systemet og paragraf 5 i gang, så træder der
altså nogle mekanismer i gang. Siger at det ikke udelukker, at det danske Folketing
på nogen måde er frataget indflydelse, tværtimod, men at det er ret alvorligt og
siger at vi nu kan se at det er det, der ligger bag det som PNR sagde tidligere på
dagen, at vi er villige til at stille styrker til rådighed.
PC spørger til fjenden, siger at flasken peger på OBL. Det bekræfter NB, at den
stadig peger på OBL, siger at vi ikke kan udelukke at der er andre, og at vi heller
ikke kan udelukke, og at det er et spørgsmål vi forhåbentlig kommer tættere på,
dvs. om der er en stat involveret på den ene eller den anden måde, har nogen
hjulpet OBL eller andre, der måske står bag. Siger at det ved vi ikke og at det er ret
dramatisk det her.
00.06.24 – 00.07.58: Gentagelse af følelsesladet indslag om folk på flyene, der
havde ringet hjem inden flyene ramte bygningerne.
00.07.58 – 00.08.59: Indslag om folk foran ambassaden. Følelsesmæssig og stille
atmosfære og et hav af blomster.
00.08.59 – 00.11.10: Sport med Claus Elgaard. Handler hovedsageligt om
reaktionerne på angrebene i USA, aflysninger mm. Indeholder også indslag om
cykling og løn i Lyngby FC.
00.11.10 – 00.12.00: PC afslutter Nyhederne, fortæller om regionalnyheder og
vejrudsigt, og at Nyhederne er tilbage igen kl. 18.25, siger at vi blandt andet skal
til mindehøjtidelighed i Københavns domkirke.

114

DVD 2370, kapitel 3
TV2 Nyhederne 12. september 2001
Nyhederne, 12.09.2001, kl. 18.25-19.00
00.00.00 – 00.00.29: Nyhedsintro, MK præsenterer mindehøjtideligheden i
Domkirken. Siger at det er dagen, hvor vi er kommet over den første fase af
vantro, det er gået op for os, at det der skete i går er virkelighed. Siger at dagens
store spørgsmål er, hvordan kunne det ske, hvorfor skete det og hvem står bag.
Siger at Nyhederne begynder med et overblik over begivenhederne på dag et efter
katastrofen.
00.00.29 – 00.01.03: Indslag om de ”uhyggelige realiteter” i USA. MK fortæller
om status, at ligene af ca. 80 mennesker er blevet bjærget fra Pentagon, siger at
myndighederne skønner, at mellem 100 og 800 er omkommet. Siger at man i NY
har fundet ca. 45 omkomne, men at byens borgmester vurderer, at et par tusind
mennesker omkom i hver af de to tårne af WTC. Fortæller om de få overlevende,
der er reddet ud af murbrokkerne i WTC.
00.01.10 – 00.03.11: Annette Juhler Kjær fortæller om mindehøjtideligheden i
Københavns Domkirke. Interview med den franske ambassadør i DK, Jean Pierre
Masset: ”Efter denne skrækkelige tragedie i NY og W, jeg synes at vi måtte alle
sige til vores amerikanske venner, vores sympati. Og så jeg tror at denne venskab
ikke kun er mellem Danmark og USA eller mellem Frankrig og USA men mellem
alle befolkninger, der elsker frihed i verden. Så jeg tror at nu skal vi bede for
ofrene og også de familier i Amerika. AJK afslutter.
00.03.11 – 00.04.52: Gentagelse af indslag om folk, der nåede at ringe hjem inden
flyene ramte. Fortæller om Mark Bingham
00.04.52 – 00.06.05: Kommentar fra PES. Siger at det er umådeligt stille i NY.
Fortæller at mange er blevet hjemme. Fortæller om redningsaktionerne og de få
solstrålehistorier, om nogle, der har været i en lomme og er sluppet op. Taler om at
folk venter på chokket over det endelige tabstal.
00.06.05 – 00.07.51: MK siger, at der strømmer reaktioner ind fra politikere i hele
verden. Indslag af Søren Poulsen om hvordan det nu ser ud ved WTC. Kommentar
fra forskellige politikere:
Gentagelse af kommentar fra Afghanistans udenrigsminister, som fordømmer
handlingen.
Kommentar fra Bill Clinton: I am quite sure that I know a lot of people that were
injured and perhaps killed there yesterday because it took a lot of the army wing
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out. So I don’t know enough to know, but I will do whatever I can, I have cleared
my schedule and if I can’t do anything but pick up bricks and give blood I wanna
do that.
Klip fra redningsaktionen i NY
Kommentar fra PNR: Efter den 11. september er verdens sikkerhed en helt anden.
Vi er truet på en anden måde end vi var før, vi troede at efter den kolde krig og
efter Berlinmurens fald var en fuldstændig fredelig verden foran os.
Gentagelse af kommentar fra Vladimir Putin, hvor han tilbyder hjælp fra russiske
redningsmandskaber.
Ny kommentar fra Tony Blair: This was an attack, not just on buildings in the
United States of America but on the very notion of democracy.
Søren Poulsen afslutter ved at sige at i NY og W er orden og fred erstattet af kaos
og frygt.
00.07.51 – 00.08.30: Gentagelse af GWB’s Acts of War tale.
00.08.30 – 00.08.58: MK spørger NB hvad vi skal lægge i de ord, en
krigshandling. NB siger at det er amerikanernes reaktion, at følelsen er at nogen
har angrebet dem. Det andet er at det altså er at USA siger nu, også til deres NATO
allierede, at de føler sig angrebet, at det her er en krigserklæring, og at de nu vil
have at NATO landene bakker dem op i at det er det, der er sket, og at man derfor
vil påkalde sig paragraf 5 i Atlanterhavspagten som omtaler begrebet én for alle,
alle for én, at et angreb på ét land er et angreb på alle.
00.08.58 – 00.10.06: Indslag om udmattede redningsarbejdere. Fortæller om de
savnede politi, brandfolk, der var i gang med redningsarbejdet, men som nu er
savnet.
Interview med en brandmand: ”The horror of it all is all the... the first alarm,
second alarm, third alarm, fifth alarm companies, they were all in there. A lot of
companies are wiped out from what I understand.” ”That’s probably what amazes
me the most, there were no people to be seen. Even the dogs couldn’t find people.
Information om området ved WTC.
00.10.06 – 00.13.11: Interview med Flemming Schøler Nielsen, Kolonnechef i
Beredskabsstyrelsen. MK og FSN taler om redningsaktionen, bl.a. om hvor farligt
redningsarbejdet kan være. FSN siger at det kan være meget, meget farligt, siger at
man nogle gange skal grave tunneller i murbrokkerne og at de kan styrte sammen
over de redningsfolk, der er derinde, hvis man flytter noget der ligger ovenpå.
00.13.11 – 00.15.21: Indslag om hospitalernes situation. Interview med Freddy
Lippert, Rigshospitalets Akutmedicinske Koordinationscenter. Fortæller om de
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besværlige valg, der skal træffes. FL fortæller at det vil tage lang tid at komme
ovenpå igen.
00.15.26 – 00.17.55: Indslag af Rasmus Tantholdt, der opsummerer
begivenhederne. Fortæller om flyene, at der ombord er terrorister, som er ved at
skrive et trist kapitel i verdenshistorien. Fortæller om fly 2, siger at USA er under
angreb. Angrebet på Pentagon, tårnene kollapser. Fly styrter i Pennsylvania, en
tredje bygning kollapser i NY. ”Den 11. september 2001, det værste terrorangreb
verden har set.
00.17.55 – 00.19.29: Indslag om, hvordan det kunne få lov til at se. MK siger at
USA råder over verdens mest avancerede efterretningsapparat, men at
terrorangrebet alligevel fik lov til at ske, tilsyneladende uden at nogen opdagede
noget. Lars Toft Rasmussen fortæller, at USA bruger 250 milliarder kroner om
efterretningsvirksomhed og 100 milliarder på terrorbekæmpelse, mere end hele det
danske statsbudget. Fortæller om Lockerbie og at specialister peger på
sikkerhedskontrollen i lufthavnene. Siger at USA ikke var forberedt på angreb af
denne type. Siger at radarfolk ikke vidste, hvad de skulle stille op, da de kunne
følge med i at flyene tog kurs mod deres hovedstad. Siger at USA var forberedt på
primitive angreb som f.eks. bilbomber, dels meget sofistikerede angreb med
missiler eller kemiske og biologiske våben. Noget midt imellem, som det der skete
i går, var man ikke forberedt på.
00.19.29 – 00.21.08: Interview med Hans Jørgen Andersen. MK spørger ”hvorfor
det enorme afrikanske efterretningsvæsen ikke opdagede, hvad der var i gang”
HJA spørger, at spørgsmålet måske i virkeligheden er, hvor tydeligt et varsel USA
har haft mulighed for at tilvejebringe i den aktuelle situation. Siger at man
muligvis kan forklare det i to forskellige scenarier, for det første det som vi alle
sammen umiddelbart har forestillet os, at bag et angreb af den her størrelse og den
her karakter må befinde sig en meget stor og velordnet organisation. Siger at det
er meget analogt med de udtalelser, der har været fremsat tidligere på dagen.
MK spørger om han ikke nødvendigvis mener, at der har stået en stor organisation
bag. HJA siger nej, men at det er den ene forklaring til den katastrofe vi har været
vidner til. Men at man på den anden side, hvis man tager de minimale ressourcer
der har været i brug her i betragtning, selve flyene har jo været anvendt som
bomber, og i og med at de er blevet fløjet direkte ind i bygningerne, at man så har
anvendt ganske få umiddelbare ressourcer på det her. Siger at hvis man tager i
betragtning, hvor mange fly der flyver fra øst til vest i USA, så kræver det måske
ikke den helt store planlægning og dermed ikke den helt store organisation at
gennemføre angreb af den karakter, som vi her har været vidner til. Og det peger
modsat på en relativ lille, beskeden organisation. Siger at det kan være en
forklaring på det mangelfulde efterretningsgrundlag.
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00.21.08 – 00.23.19: MK siger, at amerikanerne, uanset om efterretningsvæsenet
kunne have handlet anderledes eller ej, ikke har råd til at fejle i jagten på
gerningsmændene. Straks efter angrebene bebudede Bush at han vil sætte alt ind i
efterforskningen, en klapjagt af uanede dimensioner er i gang.
Indslag af Michael Trangbæk. Talsmand for FBI udtaler: ”I can tell you this was a
surprise as the Major and the Guvernør have pointed out it was a surprise, it was a
chok, we had no forwarning of this happening.” MT fortæller at man leder efter de
sorte bokse, RG viser et billede af dem frem.
MT siger at FBI koncentrerer sig om at afhøre lufthavnenes personale og ikke
mindst de pårørende. FBI talsmanden udtaler: ” The obvious [...] for us, right at
this particular point in time is to identify the number and the individuals who were
in fact hijackers.”
MT fortæller at politiet undersøger to lejede biler, efterladt ved lufthavnen i
Boston, i den ene blev der fundet flymanualer på arabisk. To af flere mistænkte
arabere er kommet fra Canada på pas fra de Arabiske Emirater. Den ene var pilot,
flere er arresteret. FBI talsmand: ”We did detain some individuals over in New
Jersey. Essentially, we are finding out that that is not all that relevant at this
particular time.
Billeder af en smilende OBL. MT siger at den hovedmistænkte stadigvæk er Saudi
milliardæren OBL, som fra Afghanistan styrer et vidt forgrenet terrornet. billeder
af en efterlysningsplakat med billede og navn, under overskriften Murderer.
Nederst stård er Up to $5 Million Reward. Selv benægter han at være bagmand,
men roser angrebet. USA regner med at det her bliver en lang krig.
Udtalelse fra Colin Powell. This is a war. And we have got to respond in a sense
that it isn’t going to be solved with a single counter attack against one individual.
It’s going to be a long term conflict, and it’s going to be fought on many fronts.
MT fortæller at FBI angiveligt har identificeret en af OBL’s folk på passagerlisten.
Og at FBi har opsnappet en telefonsamtale mellem to mistænkte OBL
sympatisører. De konstaterede at to mål foreløbig var blevet ramt.
00.23.19 – 00.24.07: MK spørger NB til, hvorfor ingen har taget ansvaret endnu.
NB siger at det for det første kan være fordi de ikke ønsker at blive opdaget. Den
anden er selvfølgelig at man ikke ønsker at gøre det nemmere for offeret i denne
her situation, nemlig USA i den her sammenhæng, det skal ikke være let at finde
ud af, hvem der har gjort det. Dermed tilføjer man endnu en smerte til offeret,
USA og den amerikanske befolkning, så længe man ikke kan få at vide hvem der
har gjort det og ligesom får hævnet. MK og NB siger at fjenden er usynlig, NB
fortsætter ved at sige, at det er endnu et angreb i sig selv. Siger at hvis vi er over i
OBL, hvis vi er over i religiøse motiver, mellemøstlige motiver, så er handlingen i

118

sig selv nok. De her mennesker er jo ikke på valg, det her er en hellig gerning, og
det er gjort og det er det og så går vi så videre. Siger at det kan være nogle af
forklaringerne på det, at vi ikke har fået noget at vide endnu.
00.24.07 – 00.25.34: MK siger, at som de lige har nævnt så er den hovedmistænkte
i øjeblikket OBL, den Saudi Arabiske milliardær, som menes at have base i
Afghanistan. Siger at de før udsendelsen talte med en af landets førende
specialister i terrorisme, Oberstløjtnant Lars Møller som er forfatter til en bog om
risikoen for terroraktioner af lige netop den type som vi så i går og han har et
meget klart bud på, hvem gerningsmændene er.
LM: Jeg tror det er en religiøs gruppe, fordi en normal terrorgruppe, hvis man kan
sige normal, vil altid tage omkostningerne ind, og hvis omkostningerne i form af
menneskeliv eller ejendomme bliver for store, så vil det virke modsatrettet mod det
man ville opnå.” Adspurgt siger han, at han mistænker den religiøse gruppe, der
hedder ”al Qarda,” som betyder netværk på arabisk, og som står under ledelse af
OBL. Tror det er ham fordi han hele tiden har sagt at der var noget i vente og at
han for et par år siden har erklæret hellig krig mod alle amerikanske statsborgere.
Siger at man er begyndt at optrevle hans organisation ved at idømme folk
livsvarige straffe, finde ud af noget mere, og han har sagt der kommer et svar.
Siger at han tror på at det kom i går. Siger at han er bange for at der kommer flere
svar, fordi her er fra hans side en religiøs krig mod den store Satan, som er USA.
Bliver spurgt om han tror det ikke er et enestående tilfælde. Siger at han tror det er
en kampagne som vi vil se nu, kampen mod den vestlige dekadence og den er
blevet sunificeret af den Store Satan, USA.
00.25.34 – 00.29.47: Interview med den iranske samfundsforsker Mehdi
Mozzafari, som bliver spurgt om han er enig i at det kan være OBL. MM siger at
han synes det er et kvalificeret gæt, fordi OBL har viljen, har penge og folk til
rådighed, som er parate til at give deres liv for hans sag. Siger at den tragiske
begivenhed fra i går også har vist at de har en meget sofistikeret teknologisk viden.
Siger at der ikke kan være nogle stater bag, at man ikke ved det med sikkerhed,
siger at det er usandsynligt. MK spørger hvorfor. MM svarer at det er fordi OBL
netop har vist, at han er i stand til at organisere kæmpestore terroristaktioner f.eks.
i Kenya, i Tanzania og sidste år i Yemen alene, uden at det bliver støttet af nogen
stater. Derudover er staten en tung organisation pr. definition, siger at han går ud
fra at de slyngelstater, de er under konstant amerikansk overvågning og at det
derfor er meget svært for dem at deltage i sådan en aktion.
MK spørger ”hvis vi antager at det er en arabisk organisation, f.eks. OBL’s, der
står bag, hvad kan målet være med at dræbe så uhyggelig mange mennesker?” MM
svarer at enhver terroristaktion, specielt i et sådant format, har et meget klart
budskab, og hvis det viser sig at stamme fra mellemøsten eller OBL, er det helt
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klare budskab at den amerikanske politik i mellemøsten bliver opfattet som
uretfærdig og entydig støttende over for Israel. Siger at det kræver en politisk
løsning.
MK spørger til jublende Palæstinensere. MM siger at han ser det som et minimalt
antal, specielt børn og unge, der desværre danser og jubler over de mange tusinde
uskyldige personer, der er døde. Siger at det ikke reflekterer kvalificerede
offentlige Palæstinensiske opinion og at vi ved at Yassir Arafat var blandt de
første, som har taget stærk afstand og distanceret sig fra handlingen og siger at
også venstreorienterede Palæstinensiske organisationer tog afstand. Siger at det er
en minimal, barnlig og dum aktion fra nogen af de Palæstinensiske unge.
MK spørger om vi kan vente flere aktioner. MM siger at det er han bange for, da
aktionen i går bliver opfattet som en gigantisk succes i deres øjne. Siger at enhver
terroristaktion, især af sådan et format, kan tiltrække nye kandidater. Nævner at de
palæstinensere der bor i telte i flygtningelejre, at deres højeste ønske er at når de
kaster en sten efter israelske biler og militær, de håber at de rammer israelske
soldater. De kan se at nogle af dem var i stand til at ramme hjertet af USA. Siger at
piloterne og selvmordsterroristerne bliver opfattet som Super Heroes. Siger at
angsten over at der kommer andre aktioner er der, men at man ikke ved hvor og i
hvilken form.
00.29.47 – 00.31.48: Indslag fra mindehøjtideligheden i Københavns Domkirke.
Dronningen og Prins Henrik ankommer. MK afslutter Nyhederne, siger at 19
Nyhederne vender tilbage om et øjeblik.
00.31.48 – 00.32.33: Præsentation af hjemmesiden og aftenens program.
Nyhederne, 12.09.2001, kl. 19.00-19.50
00.32.33 – 00.32.50: Nyhedsintro, Caroline Boserup præsenterer 19 Nyhederne.
Taler om dag et efter vor tids største terrorangreb. Siger at USA’s præsident GWB
og NATO har erklæret terrorismen krig.
00.32.50 – 00.43.59: Et usædvanlig langt indslag fra mindehøjtideligheden i Vor
Frue Kirke. CB fortæller at Nyhederne følger begyndelsen af
mindehøjtideligheden inden de går videre til Nyhederne om situationen i USA.
Kaare R. Skou og CB kommenterer, hvem der er til stede.
Biskop Erik Normann Svendsen: ”... Led de styrende med dit råd, dæm op for
folkenes lidenskaber, borttag al bitterhed og had fra vore hjerter. Og giv af
din store godhed verdens folk fred og indbyrdes forståelse. Hr. Jesus Kristus. Du
kom til os for at forhindre vort fald mod mørke og tomhed, vær med os i en
verden, hvor mørkets kræfter er stærke, vær med ofrene for gårsdagens blinde
ondskab, forbarm dig over alle der lider under menneskelig ondskab. Følg os, også
når vi glemmer dig. Overlad os aldrig til os selv. Du gode hellige ånd, vor trøst i
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liv og død. Overbevis os om, at intet kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus
Jesus vor herre. Lad den time komme, hvor alle verdens nationer får et nyt og
broderligt sind over for hinanden. Skænk os tro og udholdenhed. Det beder vi om i
vor herre, Jesu Kristi navn.
Lang salme, Befal du dine veje, vises direkte.
Sognepræsten fra Vor Frue Kirke læser op: ”... Selv om jeg går i mørkets dal,
frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst.”
Gentages på engelsk.
Kaare R. Skou fortæller at man bagefter vil synge en salme, Til himlen rækker din
miskundhed, Gud, efterfulgt af tale fra biskoppen, som afsluttes med en bøn og en
tale fra den amerikanske ambassadør. CB siger at vi nu forlader
mindegudstjenesten og vender blikket mod USA.
00.43.59 – 00.46.48: CB siger at amerikanerne er lammet af chok efter angrebet og
at man frygter det værst tænkelige scenario, at flere tusinde mennesker er
omkommet i ruinerne.
Indslag af Pia Elers, som indleder ved at sige at NY’s skyline aldrig bliver den
samme. Fortæller om redningsaktionen og udmattede redningsfolk efter mange
timers desperat kamp for at finde overlevende.
Udtalelse fra George Pataki, Guvernør i NY: We do believe that there are still
people alive in the rubble, there have been some indications of cell phone
communications. Late last night two port authority Police Officers were taken
from the rubble alive and were saved. So the focus now is on search and rescue.
PE fortæller at håbet om at finde flere i live svinder med tiden. Siger at NY’s
borgmester i dag erkendte, at tallet bliver uhyggeligt stort.
RG: The best estimate we can make, relying on the Port Authority and just
everyone else that has experience with this is, that there will be a few thousand
people left in each building. And then our recovery and relief efforts and our work
with the medical examiner are premissed on those kinds of numbers.
PE siger at en større gruppe brandfolk, der netop var på vej ind i bygningen da den
styrtede, er blandt de omkomne.
Gentagelse af kommentar fra en Brandchef i NY.
PE Siger at mange af brandfolkene vendte tilbage til den sammenstyrtede bygning,
men at de ikke kunne stille meget op.
Gentagelse af udtalelse fra brandmand, der fortæller at man ikke kunne se nogen
mennesker.
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Gentagelse af udtalelse fra Brandchef i USA om at de har mistet folk, der har givet
dem 40 år.
PE afslutter ved at sige at op mod 800 er omkommet i angrebet på P, det militære
hovedkvarter, for verdens største militærmagt.
00.46.48 – 00.47.43: NB fortæller om en politiaktion ved et hotel i Boston. Svært
bevæbnede FBI enheder, med ambulancer til støtte er gået ind på hotellets
”sjettende etage” i en anholdelsesaktion. NB siger også at en amerikaner, som er
blevet afhørt af FBI i Florida, siger at FBI har sat navne på nogle mænd, de mener
at kan være involveret, to mænd som helt tilbage i juli 2000, for over et år siden,
fik flytræning med mindre propelfly, at FBI har fortalt manden at man er meget
interesseret i at finde ud af, hvad der er sket med dem, man har navnene på dem,
man har deres kørekort, man ved, hvilke biler de kørte i, det er nogle af de nyeste
oplysninger.
00.47.43 – 00.48.50: Rapport fra PES i USA. Fortæller om stemningen i NY.
Stilhed, folk venter på chokket, når man får de endelige dødstal. Citerer en mand,
der arbejdede i finanskvarteret, som sagde at de alle sammen vidste, at de havde
mistet nogle af deres venner, men at de bare endnu ikke vidste, hvem af dem, det
er.
00.48.50 – 00.50.38: CB fortæller at også i Europa har pårørende ventet på livstegn
fra deres familiemedlemmer. Indslag af Therese Philipsen.
John Clifford, der havde både en bror og søster, der arbejdede i WTC, fortæller om
brorens oplevelser under angrebet og at han har fået bekræftet at hans søster var
om bord på ét af flyene sammen med sin datter. Siger at det er tragisk at hans
søsters fly rammer bygningen mens hans bror er på den nederste etage. Fortæller at
søsteren var ”a lovely girl” og siger, at det er spild af liv. Afslutter med en
kommentar om at hun havde ”a beautiful daughter, at the age of four.”
00.50.38 – 00.52.53: CB siger at ”Præsident Bush erklærede i dag krig mod de
ansvarlige for gårsdagens attentater.” Fortæller at han forsikrede amerikanerne om
at de ikke helmer, før de skyldige er fundet.
Gentagelse af Bush’s tredje kommentar efter angrebet. Acts of War. Første del er
gentagelse
”The deliberate and deadly attacks, which were carried out yesterday against our
country were more than acts of terror. They were acts of war. This will require
our country to unite in a steadfast determination and resolve. Freedom and
democracy are under attack. The American people need to know we are facing a
different then we have ever faced.
efterfølges af:
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”This enemy hides in shadows and has no reguard for human life. This is an enemy
who preys on innocent and unsuspecting people. And then runs for cover. But it
won’t be able to run for cover forever. This is an enemy, that tries to hide. But it
won’t be able to hide forever. This is an enemy that thinks his harbours are safe.
But they won’t be safe forever. This enemy attacked not just our people, but all
freedom loving people, everywhere in the world. United States of America will use
all our rescources to conquer this enemy. We will rally the world. We will be
patient, we will be focused and we will be steadfast in our determination. This
battle will take time and resolve. But make no mistake about it. We will win.
00.52.53 – 00.52.57: Kommentar fra PNR fra kort før mindegudstjenesten: ”Den
masseterrorisme, dens brutalitet og dens kynisme, er et chok for os alle sammen,
og fordi jeg tror mange mennesker føler at det måske indvarsler en ny tid, hvor der
er brug for at vi holder sammen og er meget mere bevidste om at holde sammen,
nu end før. Derfor tror jeg at mange mennesker har brug for at vise deres
medfølelse og vise deres solidaritet.
00.52.57 – 00.54.48: Indslag med reaktioner fra politikerne på Christiansborg. CB
fortæller at politikerne har sagt, at det er svært at koncentrere sig om det man kan
kalde almindelig dansk politik.
Delvis gentagelse af Uffe Ellemann Jensens kommentar om at han ikke kan
mindes noget, der ligner det her. UEJ: Nej, det kan jeg ikke fordi det er så brutalt
et slag under bæltestedet, at det er en så forfærdende afsløring af sårbarhed.
Morten Helveg Petersen, adspurgt om man tænker meget på dansk politik i dag:
Nej, det gør man ikke. Det er meget svært at samle sig om dansk politik og de ting
der foregår der i øjeblikket, i lyset af den her katastrofe.
Pia Kjærsgaard bliver spurgt om, at hun vel skal tænke på landsmøde i næste
weekend: Ja, det gør jeg bestemt også, jeg prøver virkelig og det skal nok også gå,
det glæder jeg mig stadigvæk meget til, men jeg må erkende at det præger meget,
utrolig meget.
Keld Albrechtsen bliver spurgt om de slet ikke beskæftiger sig med
indenrigspolitik i dag: Jo, jeg har i dag et møde med boligministeren som er aftalt
for lang tid siden og det bliver selvfølgelig holdt. Livet skal nemlig gå videre, men
jeg indrømmer blankt at tanken om det, der er sket, de mennesker, der er døde, det
vil da sidde... det vil da overskygge... det bliver lidt vanskeligt at koncentrere sig
ordentligt.
Morten Helveg Petersen: Det er svært at samle sig i kølvandet på det der er sket
her, så er det selvfølgelig svært at koncentrere sig om ting, der lige pludselig synes
utrolig små i lyset af sådan en katastrofe her.

123

00.54.48 – 00.57.20: Gentagelse af indslag af Rasmus Tantholdt med et tilbageblik
over begivenhederne
00.57.20 – 00.59.29: CB fortæller at den amerikanske efterretningstjeneste og
politiet arbejder på højtryk for at finde ud af, hvem der står bag.
Gentagelse af indslag fra Michael Trangbæk med udtalelser fra talsmand for FBI,
RG m.fl. Fortæller om de mistænkte arabere og OBL.
Ny kommentar fra GWB: America is united. The freedom loving nations of the
world stand by our side. This will be a monumental struggle of good vs. evil. But
good will prevail.
MT fortæller at FBI angiveligt har identificeret en af OBL’s folk på passagerlisten.
Fortæller også om samtalen mellem de to OBL sympatisører om at to mål var
blevet ramt.
00.59.29 – 01.00.46: CB og NB i studioen. CB spørger: Hvis det viser sig at være
dybt professionelle mennesker, der står bag aktionen her, hvordan kan det så, som
mange mennesker har spurgt sig selv om det seneste døgn, lade sig gøre, at den
amerikanske efterretningstjeneste ikke har været i stand til at forhindre sådan en
kæmpeaktion? NB siger, at det, der er interessant at lægge mærke til er at vi har
hørt i løbet af de sidste 24 timer om de enorme ressourcer de USA bruger på
efterretningstjenester. Siger at det er kendetegnet ved at det er isenkram, store
teleskoper i himlen, aflytning af telekommunikation, det er enorme computere, der
kan analysere tonsvis af e-mails osv. De her mennesker, hvem de end måtte være,
hvis de på et stenalderniveau i forhold til efterretningstjenesten, så lader de være
med at bruge mobiltelefoner, de prøver at lade være med at bruge kreditkort, det er
mennesker, der er besat af en tanke, en ideologi.
CB siger at vi har hørt før at efterretningstjenesten var advaret om at der var et
forestående terrorangreb. Hvorfor har man ikke taget de her advarsler alvorligt?
NB siger at der er to ting i det, for det første er der blevet advaret mange gange om
mange ting af mange efterretningstjenester. For det andet så vidt NB forstår det, så
har det handlet om advarsler mod angreb mod amerikanske militærinstallationer i
udlandet.
00.01.46 – 01.02.47: Amerikanerne fik uforbeholden støtte fra EU og NATO,
Svenning Dalgaard rapporterer fra Brüssel.
SD fortæller, at allerede før starten af EU mødet i dag, var de første initiativer
taget, EU’s udenrigspolitiske koordinator gjorde sig i dag til mellemmand mellem
USA og de arabiske ledere.
Javier Solana: I have been in touch with all the Arab leaders in the world, also
during the day, and we are trying to work together. To maintain a coalition of
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countries that want to really to continue working against terrorism. I had the
opportunity also to talk to Mr. Arafat, and to tell him that this is the moment to
make all the effort.
SD siger at de samtidig var tæt parløb mellem EU og NATO, der havde sendt
Generalsekretæren.
George Robertson: This is an act of solidarity of the EU and NATO standing
together at the day of profound tragedy
SD fortæller at i NATO betyder denne solidaritet i praksis, siger amerikanske
kilder, at de Europæiske lande vil stille både udstyr og deres luftrum til rådighed,
hvis USA en dag vil ramme de skyldige. Og at man her i EU udtrykker sig i
samme retning men lidt mere forsigtigt.
Louis Michel, Fmd. EU’s ministerråd: The Union and its member states will spare
no efforts to help identify, bring to justice and punish those responsible. There will
be no safe haven for the terrorists and their sponsors.
SD fortæller om et minuts stilhed til mødet og at Fredag vil være fælles sørgedag i
EU. Siger at EU så begyndte at tage fat på tiden efter den 11. september 2001.
Mogens Lykketoft: Jeg har givet udtryk for, at vi skal forsøge at bruge FN’s
generalforsamling som en anledning fra EU’s og forhåbentlig også USA’s side, at
få en langt, langt større række af lande ind i et mere forpligtende samarbejde om
det her.
01.02.47 – 01.06.20: NB og SD taler sammen. NB spørger, hvor langt NATO er
kommet med forberedelserne for en eller anden form for udtalelse. SD fortæller at
de ikke er nået helt så langt som de citerede amerikanske kilder for i indslaget, der
er ikke den enighed om at bruge NATOs musketerklausul, som man kan sige at det
er, artikel fem, der siger, at hvis der er et angreb på ét land, at det så betragtes som
et angreb på alle landene og så skal alle stille deres militær og deres luftrum til
rådighed. Men det er ubetinget at NATO har fået en meget kraftig anmodning, en
meget ubetinget anmodning fra USA om at sige ja, at nævne det i et styk papir og
der forhandles i aften om det og der er ingen tvivl om at forhandlingerne er blevet
meget intense efter at udenrigsministrene har været her i Brüssel. Fortæller at
amerikanerne ønsker altså at få lov til at kunne sige, hvornår de har fundet de
skyldige, hvem det er, og slå til hvor som helst fra NATO territorium. Så den
anmodning der måtte komme om at bruge militær og bruge luftrum, den har
amerikanerne altså ikke fået lov til at sende endnu. Siger at det kan ske i løbet af
timer eller minutter.
NB spørger til udtalelser fra en masse udenrigsministre, som alle har lovet
solidaritet, støtte og hjælp. Spørger om man nu kan sige at realpolitikken er gået i
gang, at de nu skal leve op til de politiske signaler, der er blevet sendt. SD siger ja
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og at man skal måske også lægge mærke til at de lande som ligger længst væk fra
mellemøsten, f.eks. Danmark, er meget hurtige til at komme ud og sige, I kan
bruge hvad som helst. SD fortæller at den danske udenrigsminister ML har sagt til
ham, at han ikke kan forestille sig at der kommer en anmodning til Danmark. Det
er realpolitik, men også en erkendelse af at amerikanerne har været her før, da der
var bomber i mod de amerikanske ambassader i Kenya og Tanzania, hvor
amerikanerne udpegede en fuldstændig uskyldig fabrik i Sudan, til at være skyldig,
bombede den sådan at der ikke stod mursten over mursten. Siger at det senere har
vist sig at de ikke havde noget bevis og at der ikke var nogen der var skyldige i den
fabrik. Siger at de ikke har samlet sig sammen til at give en undskyldning og heller
ikke til at komme med en erstatning. ”Så der er altså nogen, som meget nødigt vil
have ødelagt deres forhold til arabiske lande, uden at de får lov til at kigge
amerikanerne i kortene”. Nævner Frankrig og Tyrkiet pga. henholdsvis deres
interesser i og nærhed til de arabiske lande. ”Vi ved det rent faktisk ikke, det er
spekulation, men der er nogen der gerne vil se papirerne, før end de skriver under.”
NB spørger, hvordan Frankrig kan leve med, at efter at også den franske
befolkning har set de billeder her, at det er dem, der bliver citeret fra møderne at
være dem, der er vælende i den her sammenhæng. SD fortæller at Frankrig mange
gange har oplevet mellemøstlig terrorisme, ”og man har jo knap nok refereret det
med en enkelt spalte i de amerikanske aviser og intet hørt om medlidenhed og
solidaritet fra den amerikanske regering det er sket.” Siger at man ikke kan
fortænke at der er nogle der siger, ahh, lad os nu se ordentlige beviser før vi rykker
ud med hele vores militærmagt. Siger at det er spekulationer, men at vi ved at der
er nogen der ikke vil skrive under. SD siger at det er første gang i NATOs historie,
at nogen vil bruge artikel 5, at nogen vil have at vi alle sammen skal rykke ud med
hvad vi måtte have af militær og gå i krig på et grundlag som man endnu ikke
kender. Siger at det ikke er så mærkeligt at der er nogle der siger, lad os nu
behandle den her sag ordentligt og grundigt.
01.06.20 – 01.07.44: Interview med Sten Rynning fra Center for Freds- og
konfliktforskning. Bliver spurgt om der er en artikel 5 beslutning på vej. Siger at
amerikanerne sat paragraf 5 på dagsordenen og at det er at sætte hele NATO
samarbejdet på spidsen. Siger at artikel 5, den stærke forsvarsforpligtelse er hele
kernen i NATO, det stærkeste bindemiddel alliancen har.
NB spørger, hvis NATO beslutter at bruge artikel 5, er vi så i krig. SRy ”USA
mener jo at de er i krig, det har præsidenten sagt, det har udenrigsministeren sagt,
alle de højtplacerede personer i USA har sagt det er krig. Og hvis USA knytter
deres krig til artikel 5, så står de andre lande i USA over for den ultimative
beslutning, en beslutning som de aldrig nogensinde har stået over for før i NATO
samarbejdet. Og skal beslutte om de vil støtte en allieret når det gælder, eller ikke.
Det er sådan det er lagt op lige nu.
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NB pointerer at det er en ret afgørende periode i NATOs historie vi oplever lige
nu. SRy siger at det er helt afgørende, sådan som det udspiller sig nu her.
01.07.44 – 01.09.19: Indslag om pårørende til danskere i katastrofeområdet, som
har oplevet et døgn i frygt. Nogle har fået kontakt med venner og familie, andre
venter stadig. Fortæller om Udenrigsministeriets kriseberedskab.
Interview med Terri Knudsen, der fortæller om uvisheden om hendes søn, som til
sidst kunne give lyd om at han var ok. Siger at hun gerne vil have ham hjem og
give ham en knuser.
Udenrigsministeriet fortæller om bevægede danskere, der henvender sig til dem.
01.09.19 – 01.10.59: Indslag hvor Lars Knudsen m.fl. fortæller om stemningen
dagen efter. LK skulle vise ID første gang i den bygning, hvor han arbejder.
01.10.59 – 01.13.01: CB fortæller, at sikkerheden er skærpet i DK, og at man
kunne have taget et SAS fly og bragt et våben, der var ingen sikkerhedskontrol.
Siger at det er blevet ændret midlertidigt. Formanden for SAS piloterne mener at
man skal indføre sikkerhedskontrol på indenrigsflyvninger, Politiets talsmand,
Flemming Steen Munch, mener ikke, at det er nødvendigt, da vi stadigvæk, også
efter det der er sket bor i en fredelig del af verden og at begrebet 100% sikkerhed
ikke eksisterer.
01.13.09 – 01.14.46: CB præsenterer et indslag om, at terrorangrebene har været
det store samtaleemne, også herhjemme. Anna Foss fortæller om flag på halvt over
hele Danmark, billeder fra Bredgade og Kongens Nytorv. Fortæller at danskerne er
i chok. Kommentar fra forskellige folk på gaden, bl.a. de fejrende Palæstinenserne.
En de af kommentarerne går på forfærdelse over det.
01.14.46 – 01.16.22: CB: På trods af Palæstinensisk jubel flere steder, så er langt
de fleste indvandrere i Danmark dybt chokerede over terrorhandlingen i går, og
fordømmer den på det kraftigste.
Indslag af Lally Hoffmann med kommentarer fra indvandrere, som alle er
forfærdede over begivenhederne. LH siger at alle leder efter svar, ”også her ude på
Vesterbro blandt indvandrerne. De hører om den mellemøstlige forbindelse, men
kan ikke genkende sig selv i spejlbilledet af terrorismen. Dejlig lommeracistisk
indslag, med kommentar fra den Pakistanske købmand, den irakiske frisør og de
tyrkiske indvandrere. Ali Qais siger at man skal huske, at hvis det viser sig at det
er muslimer, der står bag det her, så er det ikke alle arabere og alle muslimer, som
står bag. Håber at danskerne ikke vil lukke af for muslimer og arabere generelt.
01.16.22 – 01.17.32: NB fortæller at der er kommet flere detaljer om
anholdelsesaktionen i Boston, siger at det viser sig at FBI har omringet hele
hotellet, har ambulancer på stand-by, svært bevæbnede FBI agenter er gået ind på
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hotellet og har spærret det hele af og derfor kommer der ikke flere oplysninger ud.
Fortæller at der er kommet flere informationer fra Miami fra en person, som FBI
har afhørt, som har fortalt at FBI tilsyneladende har identificeret flere mænd og har
fortalt manden navnene på dem. Siger at de har boet til leje i et hus manden ejer
mens de fik flytræning, helt tilbage i juli 2000. NB fortæller at der her mænd ejede
nogle biler, som FBI nu efterlyser. Siger at ”ifølge FBI som har talt med den her
mand, som har talt med telegrambureauet Associated Press.” så skulle man være
meget interesseret i de her to mænd. Og det at de har fået flytræning passer jo ind i
den teori der er, nemlig at terroristerne har medbragt egne piloter.
0.17.32 – 01.19.27: Indslag om den britiske militærhistoriker John Keegan, som
beskriver dagen i går som skelsættende. Både det amerikanske militærs
konventionelle styrker og især efterretningstjenesten kom totalt til kort fortæller
han.
Indslag fra UT: JK ”The trouble I think was that there was too much intelligence.
After all, if you have impassioned islamic fundamentalists going around day after
day after day, denouncing the United States as the great Satan and saying that the
president is a criminal and frightful, frightful revenge and retribution is going to be
visited on the United States, that no american’s life will be safe etc., etc. etc. in the
end, people don’t take any notice. I mean the fundamentalists were giving fair
warning of what they were... what some of them were going to try and do, but they
said it so loudly and so often that nobody took any notice.
UT fortæller, at Keegan siger at den største fare er, at vores vestlige samfund vil
blive anderledes nu. Langt mindre tolerant over for fremmede, især hvis de er
muslimer.
JK: It’s going to become very difficult for, increasingly for muslims to get into the
United States, they won’t be able to settle as freely as they have done. There will
be rounding up of muslim illegal immegrants. there will be deportations. That is all
that is to be expected.
UT: ”So it was a bleak day?”
JK: ”A dreadful day. Very bad day for human freedom. But then these sort of
fundamentalists aren’t interested in human freedom, they are only interested in the
freedom which is allowed by the Mullahs and the Imams. Which is not freedom by
our standards.
01.19.27 – 01.21.07: NB siger til UT at vi tidligere hørte Svenning Dalgaard
fortælle fra Brüssel at NATO er ved at forberede en måske meget vidtgående
beslutning, nemlig en solidaritetserklæring med USA og dermed udløser formelt
musketerparagraffen som det hedder. Samtidig fortæller Svenning Dalgaard at der
stadig virkelig pudses diplomatisk i korridorerne på formuleringer osv. Spørger
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Ulla Terkelsen om det på en eller anden måde bliver en afgørende prøve mellem
USA og de allierede i Europa.
UT fortæller, at indtrykket i London er udpræget at Briterne nok er dem
amerikanerne får de mindste problemer med. Der er en helt klar angelsaxisk
broderånd i sådan nogle situationer, det er der stort set altid. Briterne bakker op og
det er noget som har en meget meget bred folkelig opbakning. UT fortæller at
udenrigsministeren Jack Straw ordner det formelle i Brüssel, mens Tony Blair står
for den følelsesmæssige opbakning bag en sådan beslutning om at bakke
amerikanerne op, hvis den skulle blive omsat til militærmidler. Fortæller at han
lige siden de første nyheder kom på fjernsynet herovre har været i medierne og at
han taler i et meget følelsesfyldt sprog, om at det her er en kamp som hele verden
skal kæmpe. Han bruger stærkt følelsesladede ord, Tony Blair er en meget religiøs
mand, han bruger udtryk som at livets hellighed, the sanctity of life, er truet af det
her og at vi må stå sammen. Siger at det er ham, der kører den og at det er ham der
forbereder befolkningen på at hvis de bliver bedt om at ofre i den her sag, så vil
han være en af dem, der siger, at det skal de.
01.21.07 – 01.22.17: CB sender seerne videre til mindegudstjenesten i Vor Frue
Kirke, hvor hele det officielle Danmark er samlet for at vise deres respekt for
ofrene for katastrofen i går. CB afslutter Nyhederne, siger at de er tilbage med en
ekstraudsendelse kl. 21.00
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DVD 2371
TV2 Nyhederne 12. september
Nyhederne 12.09.2001, kl. 21.00-21.15
00.00.00 – 00.00.16: Nyhedsintro. MK fortæller at redningsfolkene i NY arbejder
desperat for at finde overlevende i ruinerne, men at chancerne svinder, ligesom
kræfterne hos redningsmandskabet.
00.00.16 – 00.02.23: Indslag om FBI’s anholdelsesaktion på et hotel i Boston. MK
siger at den er et led i den storstilede klapjagt som de amerikanske myndigheder
har indledt på gerningsmændene.
Indslag af Michael Trangbæk om aktionen og om de forskellige spor på
gerningsmændene. Fortæller at politiet med elektronisk udstyr tjekker værelserne
på én af etagerne. Én mand er blevet anholdt. Indslag fra amerikansk tv siger at en
et hold bombeeksperter også var ankommet til hotellet. Billede af en
firhjulstrækker fra Bomb Squad, MT fortæller at folk i de nærmeste huse er blevet
forberedt på måske at skulle evakuere deres huse. MT fortæller at FBI i Florida er
rykket ud til to adresser. Siger, at ifølge ABC er alle kaprerne på de fire fly nu
identificeret. Og de er alle fra Egypten eller Saudi Arabien.
MT fortæller om et værelse, som et ægtepar lejede ud til to af kaprerne, mens de
gik på flyskole, og at politiet har fået adgang til America Onlines internetarkiv for
at undersøge nogle mailspor.
MT fortæller at man leder intensivt efter de sorte bokse fra flyene, vender tilbage
til aktionen på hotellet i Boston, hvor han siger at fem personer har opholdt sig i
forbindelse med angrebet.
00.02.23 – 00.02.59: MK siger at nettet ser ud til at strammes omkring
gerningsmændene, spørger NB hvad det seneste nyt er. NB fortæller at et
højtstående republikansk medlem af Senatets efterretningskomite, ”og det er altså
en meget vigtig komite, der får meget, meget fortrolige oplysninger, og de bliver
meget tit opdateret, ” fortæller at han siger, at de er tæt på at nærme sig en
afgørelse på hvem de mener er bag angrebene og med de, der mener han altså
efterretningstjenesterne. NB fortæller at han siger at det sandsynligvis er enten
Osama bin Laden eller hans netværk, det der al Qa-eda netværk, eller noget i den
sammenhæng.
00.02.59 – 00.04.24: MK fortæller at der lige har været ministermøde i
Statsministeriet, om et ønske som USA har stillet sine partnere i NATO. Peter
Lautrup Larsen rapporterer fra Statsministeriet. PLL fortæller, at det amerikanerne
har bedt om, det er militær bistand, ved en fælles amerikansk ledet NATO aktion
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mod de ansvarlige for denne terrorhandling. Fortæller at PNR orienterer regeringen
og at ML har været til møde i Folketingets udenrigspolitiske nævn for at give en
tilsvarende orientering.
MK siger at Danmark og NATO måske er på vej ind i en fælles
gengældelsesaktion. Kommentar fra Forsvarsminister Jan Trøjborg.
Indslag om hektisk mødeaktivitet i Brüssel, om en fælles NATO
gengældelsesaktion. USA’s præsident har dog endnu ikke officielt bedt om NATO
hjælp.
Gentagelse af kommentar fra GWB om ”The deliberate and deadly attacks ....
They were acts of war.”
Vi får at vide at alle NATO regeringer nu overvejer, om man skal se angrebet som
en fælles krigserklæring mod hele NATO og dermed også Danmark. Tidligere i
dag signalerede regeringen at den er klar til at hjælpe.
JT: ”Det afhænger helt af hvilken form for aktion der kan blive tale om. Men jeg er
sikker på at TV2 har et meget godt kendskab til, hvad vi kan stille til rådighed, og
det rækker helt fra efterretningsmæssig indsats til egentlig indsats fra
reaktionsstyrker. Og derimellem er der utallige muligheder.
00.04.24 – 00.05.05: MK siger til PLL at regeringen er villig til at støtte
amerikanerne i en eventuel aktion. Spørger om regeringen vil kunne forvente støtte
fra et bredt flertal i folketinget. PLL siger at statsministeren umiddelbart kan
forvente støtte fra den borgerlige del af folketinget. Fortæller at Enhedslisten og SF
er skeptiske over for at artikel 5 hos NATO, den fælles musketered, skal tages i
brug for første gang. Så kan det være at Danmark måske bliver deltager i en
konkret angrebskrig, og det er venstrefløjen lidt betænkelige ved.
00.05.05 – 00.06.12: MK og NB taler om artikel 5 musketereden. NB fortæller at
det er enkelt, én for alle og alle for én, hvis ét af NATO landene bliver angrebet, så
skal det ses som et angreb på alle NATO landene. Siger at der er to ting man skal
lægge mærke til ved det her, det ene er at paragraffen blev udvidet tilbage i 1999
på et af NATOs topmøder, så den nu også omfatter nemlig terrorhandlinger og at
den derfor vil kunne anvendes her. Siger, at det der så stadigvæk er diskussionen,
det er hvem er det man skal angribe. Eller hvem er det man er blevet angrebet af.
Og hvem skal man så angribe imod. Siger at det kan blive noget problematisk,
fordi det kan være at det ikke bare er en lille terrorgruppe, men at det måske er et
helt land, og er det land så ansvarligt for det angreb, bare fordi terrorgruppen
boede der, bor der eller opholder sig der, eller opererer ud derfra, hvor vi ser at
amerikanerne er meget, meget aggressive i deres analyser og siger, at dem, der
huser dem, og dem, der har givet tilladelse til at de bor der og terrorgruppen selv,
de er mulige angrebsofre. Der kommer altså... Det kan blive et problem.
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00.06.12 – 00.08.05: MK siger at han tror vi har en gæst med i København, der kan
uddybe dette. Interview med Sten Rynning. NB siger at USA har bedt Danmark
om at stille bidrag til rådighed i en Artikel 5 beslutning. Siger, at det ikke er nok at
NATO bliver enige, men at beslutningen skal afprøves i de nationale parlamenter.
SRy siger at beslutningen ikke er dramatisk formelt set, siger at det er en
elastikparagraf, hvor landene selv kan bestemme, hvad de finder nødvendigt, så
længe man har erklæret sin solidaritet og i øvrigt står sammen. Siger at politisk set,
så er det at man for første gang bringer Artikel 5 frem helt afgørende for alliancen.
Siger at den aldrig har stået i en så afgørende situation før. Siger at det hele nu er
vendt på hovedet, at det før var Europæerne, som bekymrede sig over om
Amerikanerne ville komme, så er det nu Europa, der beder amerikanerne om at
komme. Kalder det en koncentreret Berlin-krise, hvor hele den kolde krig gik på,
om Europæerne kunne stole på at amerikanerne nu ville komme og hjælpe da når
Berlin blev angrebet. Siger at man nu står og skal hjælpe Amerikanerne.
NB spørger om det danske folketing kunne sige, at de principielt accepterer at
Artikel 5 træder i kraft, siger at det har noget med kommandoveje og hvordan hele
NATO fungerer, men at vi i øvrigt ikke vil sende nogen soldater. Sry bekræfter at
det ligger inde for DK’s juridiske ret at sige, at vi går med til Paragraf 5, men at vi
i øvrigt bare vil gøre det og det. Det kan Danmark godt.
00.08.05 – 00.09.01: Kommentar fra ML: Det er jo ikke sådan at forstå, at vi,
såfremt det måtte vise sig at denne her forfærdelige terrorhandling kan spores til
udlandet, automatisk deltager i en militær aktion. Men det er en moralsk og
politisk solidaritetserklæring, hvor vi jo i denne omgang, først og fremmest
bidrager med det efterretningsarbejde som vi er en del af. Lige nu er det en ekstra
solidaritetserklæring, i forhold til vores amerikanske allierede, altså også fra
NATO’s side, som er lagt sammen med den som kom i en anden form fra EU
kredsen i eftermiddag.
00.09.01 – 00.10.36: MK fortæller at det kan tage uger, før myndighederne har et
overblik over antallet af omkomne, men at det ser ud til, at der er tale om flere
tusind omkomne.
Indslag af Pia Elers. der opsummerer oplysninger om døde og reddede.
Kommentar fra RG, interview med pårørende. PE siger at amerikanerne kræver
hævn.
Gentagelse af kommentar fra GB: And we will be steadfast in our determination.
This battle will take time and resolve, but make no mistake about it, we will win.
PE fortæller om redningsaktionen i Pentagon, siger at op til 800 formodes dræbt og
at nogle af dem allerede er lagt i ligposer.
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00.10.36 – 00.12.17: Indslag af Eva-Marie Møller om, at billeder af de jublende
Palæstinensere i København splitter det Palæstinensiske samfund herhjemme.
Walid El Jamal fra Dansk Palæstinensisk Venskabsforening fortæller at de har
problemer med den amerikanske politik og med Bush, men ikke med den
amerikanske befolkning. Opfordrer til at man tager afstand fra angrebene.
EMM fortæller om en gruppe Palæstinensere, der har lagt blomster ved den
amerikanske ambassade. Siger at de voldsomme glædesudbrud fra Palæstinensere i
Israel, har fået offentlig støtte fra Palæstinensiske foreninger i Danmark.
Interview fra God morgen Danmark, Shannaz Diana fra Palæstinensisk-dansk
forening: Palæstinenserne ser på det som det er en nødvendig reaktion, eller aktion.
Fortæller at udtalelsen har fået Dansk Palæstinensisk venskabsforening til at ville
eksludere Diana Shannaz. WEJ siger, at det hun har udtalt er forfærdeligt, fortæller
at mange har ringet til ham og sagt at denne kvinde skal ”holde sig ude fra
skærmen, ik?”
EMM fortæller at det er de unge Palæstinenseres sympatiaktioner, der bekymrer
allermest. Khaled Mustafa udtaler, at har virkelig er ked af at se, at der er nogen
der glæder sig over det her.
00.12.17 – 00.13.43: Indslag Yigal Znaty om mindehøjtideligheden i Vor Frue
Kirke, hvor ”høj og lav” kunne vise deres sympati. Kommentar fra Stuart
Bernstein, den amerikanske ambassadør, som kalder det ” a great demonstration of
solidarity and support”, og en del af hans tale fra kirken: No one will ever forget
the events on September 11 but if these acts of mass murder were intended to
frighten the United States or our allies into retreat, they have already failed.
YZ fortæller at biskop Erik Normann Svendsen holdt en prædiken om håb for
forsamlingen. Gentagelse af hans ord om at Gud skal lede de styrende med sit råd
og dæmme op for folkenes lidenskaber, borttage bitterhed og had.
00.13.43 – 00.14.20: MK fortæller at vi slutter med billeder af udmattede og
desillusionerede brandmænd i NY. Siger at 300 af deres kollegaer savnes efter
katastrofen. Billeder af brandmænd, der går i flok og andre redningsarbejdere.
Nyhederne, 12.09.2001, kl. 22.00-22.30
00.14.20 – 00.14.51: Nyhedsintro, MK fortæller at amerikansk politi her til aften
stormede et hotel, siger at her kan terroristerne have boet. Fortæller også at den
amerikanske ambassadør takkede for den danske medfølelse ved en
mindehøjtidelighed i Københavns Domkirke. Fortæller også at børn vil vide alt om
angrebet, men at forældrene bør slukke for fjernsynet.
00.14.51 – 00.20.46: Indslag af PLL, interview med statsministeren. PLL spørger
PNR til anmodningen om militær bistand, evt. efter Artikel 5 blandt NATO
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landene. Spørger hvad regeringens holdning til det er. PNR svarer at vi, sammen
med vores allierede, gerne vil udtrykke vores solidaritet med USA, det er vi alle
sammen enige om her i aften. Siger at det de har besluttet i aften er et håndslag om
at stå sammen for at bekæmpe den forfærdelige internationale terrorisme vi har set.
PLL fremhæver, at Artikel 5 er en slags musketered, hvor et angreb på ét af NATO
landene er et angreb på alle. Spørger om de ser den taget i anvendelse for første
gang i historien i denne situation. PNR siger, at vi allerede har et samarbejde med
USA i praksis, at det gælder efterforskningen, at både PET og FET i de her timer
har et konkret samarbejde, indenfor NATO og ikke mindst med USA, således at vi
i praksis bidrager med det vi kan, med den viden vi har for at få opklaret hvem
gerningsmændene bag denne forfærdelige handling er.
PLL spørger til evt. militær bistand, hvis der er et land der står bag det her. PNR
fortæller, at det der sker i aften, er at vi siger at én for alle, alle for én princippet
også gælder for masseterrorisme. Siger at vi tidligere har tænkt, at det er en
fremmed magt, et andet land, der angriber os, så står vi sammen. Siger at efter
angrebet i USA, så siger vi til hinanden, at når et af landene bliver angrebet sådan
her, så er det et angreb på os alle sammen. ”Om og hvis der så kommer en situation
hvor vi skal gå sammen for at bekæmpe en terrorisme, så kræver det en særskilt
beslutning, både i NATO og i det danske folketing.
PLL spørger om folketinget står bag regeringen i den betragtning han har her. PNR
svarer at han har været glad for den opbakning han har fået i udenrigspolitisk
nævn, at der har været et enkelt parti som ikke kunne tilslutte sig, men at der hele
vejen rundt har været en stor forståelse for at i den her situation må vi virkelig stå
sammen. Siger at det er vigtigt at gøre sig klart, at det her ikke kun er et spørgsmål
om NATO eller at bekæmpe terrorismen, men at mennesker kan samles for at dele
den sorg vi har alle sammen. ”Som er så svær at få gjort klar for én selv, som
virker så uvirkelig når vi ser det på tv-skærmen. Der er hos os alle sammen et
behov for at stå sammen.” Fortæller at han er glad for at EU i fællesskab har
besluttet at holde en fælles mindedag på fredag for at mindes de mange, mange
ulykkelige og uskyldige mennesker, der er slået ihjel i USA
PLL spørger om man har nogen mistanke om, hvem der står bag denne her udåd.
PNR svarer: Lige nu gøres der ret store fremadgående spring i opdagelsen af
hvem, de er, der står bag. Kan ikke komme så meget ind på det endnu, men siger at
der er en række nye opdagelser i gang i USA som giver grundlag for at tro at de
kan indkredse, hvem der står bag den her forfærdelige aktion.
PLL spørger, hvad Danmarks holdning er til, hvis USA vælger at lave en
gengældelsesaktion udenom NATO. PNR svarer at Danmarks holdning vil være at
den terrorisme skal bekæmpes konsekvent og siger at det er det de i aften har givet
hinanden håndslag på, alle NATO landene og siger at de står vi naturligvis
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sammen om. PLL siger, at amerikanerne har udspillet men at I står bag USA. PNR
svarer at vi har sagt i aften som vi har gjort ved tidligere lejligheder at det her er et
angreb på os alle sammen, et angreb på vores demokratier og det må vi
selvfølgelig stå sammen om at forsvare.
PNR siger at han godt vil lægge en ting til. Siger at han har været beroliget over at
indvandrerorganisationer, som klart og tydeligt har taget afstand fra terrorismen i
USA. Siger at han har været bekymret for at de andre signaler vi så tidligere på
dagen kunne skabe en ny splid i den danske befolkning men at han skylder at sige
til de indvandrerorganisationer, der har meldt klart nu, at det var godt de meldte
det så klart, fordi den konflikt vi har lige nu, det er ikke en kamp mellem
civilisationer eller religioner, det er en kamp mod terrorismen, siger at det er
vigtigt, at vi nu holder sammen om det. At han føler at efter tilkendegivelserne er
der bedre chancer for at vi på tværs af partiskel, på tværs af religiøs opfattelse kan
holde sammen om at give USA et håndslag fordi deres situation også er vores og at
samle kræfterne om at bekæmpe den terrorisme vi har mødt.
PLL spørger om der er aftalt nye møder på regeringschefplan eller lignende i de
kommende dage. PNR siger at der er løbende kontakter i EU. Siger at regeringen
bliver orienteret og konstant vurderer beredskabsniveauet i DK.
00.20.46 – 00.21.22: MK præsenterer indslag om, at George Robertson,
Generalsekretær i NATO, siger at hele NATO står skulder ved skulder i kampen
mod terroristerne.
GRo: The council agreed that if it is determined that this attack was directed from
abroad against the United States, it shall be regarded as an action covered by
Articel 5 of the Washington Treaty, which states that an armed attack against one
or more of the allies in Europe or in North America shall be considered to be an
attack against them all.
00.21.22 – 00.24.02: PES rapporterer fra NY. Han fortæller at ifølge ABC har FBI
identificeret kaprerne, der var om bord på flyene, at der skulle have været 3-5
kaprere på hvert fly, de fleste af dem med Egyptisk eller Saudi Arabisk
statsborgerskab. Siger at det er væsentligt da man så kan finde frem til de celler de
var en del af, hvem de har forbindelser til og som man har spekuleret meget i, om
de har forbindelse til terrorlederen OBL. Siger at hvis det er rigtigt, så kan det føre
til et gennembrud i efterforskningen.
MK spørger til oprydningsarbejdet på det sydlige Manhattan. Siger at det går
langsomt, fortæller at man har fundet 9 i live. Siger at hæren er gået ind i det her.
Snakker om, hvor lang tid oprydningsarbejdet vil tage.
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00.24.02 – 00.25.59: MK fortæller at regeringen har fået opbakning til
solidaritetserklæringen med USA, og at USA har ønsket hjælp til
oprydningsarbejdet.
Indslag af Gunilla Roijer om aktiviteten på Christiansborg. Siger at USA ønsker
hurtigt svar og at regeringen har klart flertal bag sig.
Gentagelse af kommentar fra ML om solidaritetserklæringen fra NATO’s side.
GR siger, at kun venstrefløjen frygter, at regeringen har givet en blankocheck til et
decideret angreb. Kommentar fra Kjeld Albrechtsen. ”Jeg håber, at Mogens
Lykketoft har ret i, at det her er en solidaritetsmelding at den ikke trækker hele den
vestlige verden ind i en krig mod den islamiske verden, sådan at det bliver en krig
mellem to civilisationer, det ville være ulykkeligt. Jeg håber Mogens Lykketoft har
ret, men jeg er bare bekymret for at man ved at underskrive denne erklæring har
givet USA en slags juridisk basis for at foretage et angreb.
GR fortæller om ønsket om hjælp til oprydningsarbejdet. ML fortæller at man
endnu ikke ved, hvordan, men at man f.eks. kunne sende sporhunde til USA med
kort varsel.
00.25.59 – 00.28.28: MK og NB. MK spørger hvad det skelsættende er, ved det
der sker i NATO i aften. NB siger at det er fordi, Artikel 5 bliver anvendt første
gang i historien. Sender spørgsmålet videre til Sten Rynning, forsker ved Center
for Freds- og konfliktforskning, som siger at det er et historisk øjeblik for
alliancen.
NB siger at artikel 5 nu er bragt på banen. Spørger om det betyder at NATO skal
gøre det, USA siger, som vi hørte en dansk politiker her måske være bange for.
SRy siger at vores hænder ikke er helt bundet fordi det er op til de enkelte lande,
hvor langt de vil gå, hvad de synes er nødvendigt indenfor artikel fem. Siger at
man formelt set har frie hænder.
NB spørger om man reelt har det. SRy siger at der reelt er tale om et meget stærkt
og dramatisk pres, som nu bliver lagt fra USA fordi de ikke kan sende noget
tydeligere tegn om, at man har brug for de allieredes hjælp. NB spørger om man
som NATO medlem vil miste meget, hvis man ikke kan levere varen. SRy siger at
meget afhænger af, hvor meget USA forventer sig af de allierede. Siger at hvis de
forventer noget som man ikke er villig til at give dem, så har vi en meget alvorlig
politisk krise i NATO.
NB siger at man hører fra kilder i USA siger at man er ved at finde ud af, hvem det
er, der står bag. Spørger, hvad det har af betydning for processen. SRy siger at det
er relativt godt for NATO sammenholdet hvis man ret hurtigt får en fjende man
kan samles om og pege på og måske endda lokalisere, sådan at man kan sætte et
gengældelsesangreb ind og ligesom opretholde konsensus. Siger at det der er
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farligt for den konsensus man har lige nu, var hvis man ikke kunne finde fjenden,
ikke kunne finde et sted man kunne gøre ham ondt, og at der så ville der gå politik
i NATO’s gengældelse. Hvem skal vi ramme, hvor meget skal man gøre, er det det
rigtige man gør. Siger at hvis der går politik i det, så kan der opstå et betændt
forhold mellem USA og de Europæiske allierede.
NB spørger om han siger at det er vigtigt for NATO at overhale en evt. uenighed i
NATO. SRy siger, at det er meget vigtigt at man nu også dyrker man er kommet
med i dag, siger at det kun er en erklæring man er kommet med i dag. Siger at vi
nu skal til det svære, som er at stå sammen i en egentlig handling.
00.28.28 – 00.30.21: MK fortæller at FBI har stormet et hotel i Boston, at
efterforskningen går fremad og at sporene stadig peger mod mellemøsten.
Gentagelse af indslag af Michael Trangbæk om aktionen på hotellet i Boston.
Det bliver tilføjet til indslaget, at Colin Powell har bekræftet, at målet for
terroraktionen ikke var Pentagon, men det Hvide Hus og at også Air Force One var
truet af terroristerne. Ville ikke sætte navn på bagmanden endnu.
CP: As the evidence builds, and it is building, in due course, we will make a
judgment and we will act upon that judgment in a way that the president has
indicated.
MT siger ”USA’s hovedfjende, nummer et på deres liste over eftersøgte, Saudi
Araberen Osama bin Laden er stadig den oplagte hovedmistænkte” [billeder af
Wanted plakat og af OBL med et skydevågen]. Siger at mistanken måske blev
styrket her til aften, hvor tv-stationen ABC meddelte, at alle kaprerne nu var
identificeret, og at de kom fra Egypten og Saudi Arabien.
00.30.21 – 00.31.54: MK opsummerer tallene, siger at 400 er bekræftet dræbt.
Indslag af Anne E. Skousen, som med bedrøvende stemme fortæller om de
pårørendes jagt på oplysninger. Kommentar fra pårørende, som leder, bl.a. efter en
der leder efter sin mor. Siger at mange er optimistiske, men at håbet svinder. AES
siger at myndighederne vurderer at der vil gå 2-3 uger, inden der er fuldt overblik
over antallet af omkomne.
00.31.54 – 00.33.11: MK fortæller at flere hundrede brandfolk er omkommet i
ruinerne af WTC og at deres danske kollegaer i dag lagde blomster, for at vise
deres sympati.
Indslag af Lotte Hveisel fortæller om blomsterne. Brandchefen siger at det er
brandfolk lige som dem og at den eneste måde de kan vise deres sorg på er at
lægge en buket blomster. LH fortæller at flere delinger af brandfolk er forsvundet,
en brandmand fortæller at det er halvdelen af hele det Københavnske brandvæsen.
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00.33.12 – 00.34.54: MK præsenterer et indslag af Yigal Znaty om
mindehøjtideligheden i Vor Frue Kirke, sikkerheden bliver vist, kommentarer fra
folk, der er på vej ind, som bl.a. fortæller at de har været der og at man føler med
dem, som ingenting har kunnet gøre.
Stuart Bernstein, ambassadør: I have personally been deeply moved and
overwhelmed by the response of the Danish people to this catastrophy. Thousands
of your fellow citizens have left floral treatments, candles and messages on the
steps of the American Embassy.
YZ siger at Biskop Erik Norman Svendsen holdt en prædiken om håb i
håbløsheden: Det var terrorens chokerende dag i går. I dag er det sorgens og
eftertankens dag. En da fuld af medfølelse og sorg, og derfor en dag, hvor vi ikke
må glemme omsorgen og bønnen for de døde og de sårede og deres familier og
venner.
YZ fortæller at kongelige, politikere og almindelige danskere derefter forlod
kirken i stilhed.
00.34.54 – 00.36.46: Indslag af Pelle Bank om børns reaktion og forståelse af
angrebet.
00.36.46 – 00.37.28: MK præsenterer et indslag om, hvordan angrebet i går vil
ændre verden i fremtiden.
Gentagelse af kommentar om at det er en ændret verden, fra UT, ML, UEJ.
00.37.28 – 00.44.09: MK interviewer Politikens chefredaktør, Thøger Seidenfaden
og Poul Stig Møller, , Udenrigsordfører hos de Konservative, som er med os
direkte fra Washington, om den ændrede verden
Per Stig Møller siger at Amerika har fået en lærestreg om, at de er en del af verden.
Siger at al snak, der har været i USA om at man skulle isolere sig, og at man var
beskyttet af de to have, den er overstået. Siger at det viser at alle amerikanerne
overalt i USA kan blive ramt af terrorisme. Siger at det også er en lærestreg til os i
hele den vestlige verden, at der ikke er nogen af os, der kan være i sikkerhed. Det
der er læren af 11. september, det er, at terroren, krigen som det nu hedder, er
rykket ind på os alle sammen. Frontlinien går midt i blandt os.
MK spørger til, hvilket sikkerhedspolitisk billede der nu tegner sig. PSM siger at
det er et sikkerhedsbillede, hvor man ikke ved hvem fjenden er, siger at det er
første gang man står i den situation. Trækker paralleller til tabstallene på D-Day og
PH, siger at amerikanerne der tabte henholdsvis 1.500 og 2.500 mand, og at der i
går måske røg 20.000 og at de ikke aner, hvem der har slået dem ihjel. Siger at det
er formentlig er små grupper, der har gjort det, måske OBL, siger at det viser at de
store vestlige samfund kan blive fuldstændig slået over ende og standset af en lille
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målbevidst terrorgruppe. Siger at det derfor en ny verden, hvor vi skal til at tænke
på en anden måde for at skabe vores sikkerhed. Siger at det handler om mere
sikkerhed i lufthavnene, mere sikkerhed i vores samfund, men også i forhold til
hvordan vi vil beskytte os mod endnu mere terrorisme i fremtiden.
MK spørger om Tøger Seidenfaden er enig. TS fortæller at han er enig langt hen
ad vejen, siger at det er en meget mere sårbar verden, at der er overskredet nogle
grænser med masseterrorismen. Siger at det er en fornemmelse af magtesløshed
man har. Siger at der er nogle opgaver der ligger lige for i den konkrete situation,
at stå sammen med USA for at sikre at sårbarheden resulterer i at det store land
ikke vender sig indad, men tværtimod sikrer, at det fortsætter som en aktiv del af
verdenssamfundet. Siger at vi bedst kan opnå det ved at vise at vi står sammen
med USA i denne situation. Siger at det langsigtede perspektiv er en forværret
verdenssituation, et forringet verdensfællesskab fordi vi ikke kan snakke os fra den
sårbarhed.
MK spørger til ændringerne for det almindelige menneske. TS siger at vi vil kunne
mærke det konkret ved alle mulige sikkerhedsforanstaltninger, er skeptisk over for
at man kan gardere sig. Siger at det muligvis bliver uden gevinst. Siger at der kun
er dårligt at sige om den her situation.
MK spørger PSM om forholdet til muslimer, hvis det er muslimske grupper, der
står bag, som en del tyder på i øjeblikket. Spørger hvad det vil betyde for de
fronter der er trukket op mellem vores del af verden og den muslimske verden.
PSM. Siger at det nødig skulle have indflydelse i det lange løb, fremhæver
vigtigheden af at man ikke ser alle som terrorister, bare fordi nogen er. Siger at det
er en konfrontation over for den vestlige verden og at det ikke må udvikle sig til en
kamp mellem kristne og muslimer. Siger at alle muslimer ikke er terrorister. Siger
at det er det vigtigste at finde ud af, hvor kom de fra, hvem huser dem, og at det
her måske kan betyde at ingen tør huse terrorister i fremtiden, hvis vi fra NATO og
USA står kraftigt til over for dem som i virkeligheden er bagmænd for det her
massemord, der har fundet sted, netop dem, der huser dem og lader som ingenting.
Siger at vi derfor skal gå målrettet efter dem, også de regimer, der huser dem, men
det betyder ikke at alle regimer i den muslimske verden huser terrorister, den
konfrontation skal vi ikke forære de her massemordere, der har slået til i USA.
MK spørger TS om han har samme optimisme om at vi kan undgå konfrontationen
mellem vores del af verden og den muslimske verden. TS siger at det er noget vi
skal arbejde på og at det er vigtigt at se, at muslimer i hele verden også fordømmer
angrebene. Siger, at vi kan og skal undgå civilisationskonfrontationen. Siger at der
hvor han er mindre optimistisk er, at så nemt er det nok ikke at ramme
bagmændene, uden at det måske har skadevirkninger i den del af verden som vi
rammer. Og endelig løser det ikke problemet efter TSs opfattelse. Siger at den helt
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forfærdende tanke ved den her terroraktion er at tænke på, at det måske kan være
at der ikke er nogen skyldige. Det kan være at alle de skyldige er omkomne i de
fly. Siger at han ikke tror det, tror personligt at der er bagmænd, selvfølgelig er der
det. Men at den tanke er vigtig at fastholde, at små grupper kan påføre os den helt
utrolige sårbarhed. Siger at det er et grundvilkår, som har ændret sig i
verdenssamfundet lige nu og som ikke kan gøre andet end at gøre en mismodig.
00.44.09 – 00.44.55: MK siger at vi slutter Nyhederne ved den amerikanske
ambassade i København. En sort kvinde synger mens hun omfavner en anden
kvinde. Amazing Grace. Bl.a. Svend Auken ser på.

141

DVD 2769
TV2 Nyhederne 12. september 2001
Nyhederne 12.09.2001 kl. 23.45-00.05
00.00.00 – 00.00.25: Nyhedsintro af CB, billeder af blomsterhavet foran den
amerikanske ambassade i København.
00.00.26 – 00.00.49: CB fortæller, at det har været en begivenhedsrig dag, her et
døgn efter vor tids største terrorangreb.
[Grafik, TERRORKRIG, billede af WTC i brand, amerikansk flag ude i siden.
Tekst under billedet, rødt punkt foran: Angreb på NATO]
CB fortæller, at NATO her til aften har fastslået, at terrorangrebene på USA
betragtes som et angreb på hele alliancen.
[Ny tekst, rødt punkt foran: Solidaritetserklæring] CB fortæller, at et næsten enigt
dansk folketing i aften kom med en solidaritetserklæring. [Ny tekst, rødt punkt
foran: Hotel stormet] CB fortæller at FBI her til aften stormede et hotel i Boston,
der formentlig blev brugt af terroristerne.
00.00.49 – 00.01.14: CB fortæller, at redningsfolkene i katastrofeområdet ved
WTC netop er flygtet for at redde deres liv. De sidste 7 etager på det såkaldte One
Liberty Plaza er kollapset. Brandfolk og politi frygtede, at det kunne ske, så de var
parate til at trække sig væk. CB siger, at der ingen meldinger er om yderligere
tilskadekomne, siger at det var rystede vægge mod syd i bygningen, der gav efter
og faldt ind.
00.01.14 – 00.02.14: CB siger til PES, nu troede vi det var slut, spørger om vi kan
forvente flere sammenstyrtninger efter den her.
PES siger at han tror at der er mange bygninger i området, der kan være meget
usikre, siger at han synes det her i virkeligheden fortæller det hele. Der er ikke tale
om, vi fokuserer meget på WTC, som jo er en række bygninger, men i
virkeligheden er det et meget større område, folk, der har været dernede taler om,
at der er ødelæggelser, betydelige ødelæggelser i 10 gader i alle retninger. PES
siger, at han tror der kan ske mange flere ting dernede, det er ikke et område, hvor
det er på nogen som helst måde sikkert at bevæge sig ind.
CB spørger, hvad det her betyder for det oprydningsarbejde, der allerede er i gang.
PES siger, at det gør oprydningsarbejdet endnu sværere, siger at det virker som om
der stadigvæk er brande dernede, selv her hvor vi står mange mange gader væk kan
vi lugte det fordi vinden er vendt, vi kan se støvet i luften. Siger at det vel betyder,
at der er områder, hvor de ikke kan komme i gang med oprydningsarbejdet, fordi
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de ikke kan komme ind og finde ligene af de omkomne. Så det her kan komme til
at tage meget, meget lang tid.
00.02.14 – 00.04.12: MB fortæller at myndighederne har sat tusindvis af politi- og
efterretningsfolk ind i arbejdet med at finde de skyldige i terrorangrebene. Et af de
mange spor førte politiet til et hotel i Boston.
[billeder fra aktionen] Indslag af Lars Toft Rasmussen, som fortæller, at
kampklædte betjente forsøgte at holde publikum væk mens andre politifolk
gennemsøgte værelserne. De fandt tegn på at en mand fra et af terrorflyene havde
boet der, men mere ville myndighederne ikke oplyse. Sådan er jagten gået ind på
folkene bag terrorangrebene og USAs justitsminister kunne her til aften oplyse, at
et billede begynder at tegne sig.
John Ashcroft, justitsminister, USA: The four planes were highjacked be between
three and six individuals per plane. Using knives and box cutters and in some cases
making bomb threats.
LTR fortæller at Justitsministeren også fortalte at flykaprerne formentlig var
uddannede piloter, måske endda i USA. To mænd skal i juli sidste år have fået
undervisning i at flyve i Florida. De to mænd skulle have været indblandet i
terrorangrebene i går.
Robert Mueller: We have, succesfully, I believe, identified many of the
highjackers on each of the four flights that went down.
LTR fortæller at forbundspolitiet har sat omkring 8000 mand ind for at finde de
skyldige. Alle slags spor bliver fulgt, internetmeddelelser, telefonsamtaler, tips fra
offentligheden.
Robert Mueller: We also have identified, through a number of leads, principially at
the cities of origin, a number of individuals, whom we believe may have had
something to do with the highjackings. And we are persuing those leads
aggressively.
LTR fortæller, at myndighederne siger at flere af sporene peger på terrorister med
tilknytning til den Saudi Arabiske rigmand, Osama bin Laden.
00.04.02 – 00.05.05: CB fortæller, at det hidtil har været en gåde, hvorfor det
fjerde kaprede fly styrtede ned over Pittsburg, mens de tre andre gennemførte
målrettede terrorangreb i NY og W. Ifølge tv-stationen CNN kan forklaringen
være, at passagererne forsøgte at overmande flykaprerne.
Indslag af Pia Elers, der fortæller at passagerflyet fra United Airlines styrtede ned
her uden for Pittsburg, med 45 passagerer om bord.
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[Billeder fra CNN, radar, der viser flyets rute]: The plain left Newark airport at
8.43 in the morning. Flew all the way out toward Cleveland, did a 180 degree turn,
flew over Pittsburg and then ultimatively chrashed in the Somerset County area.
There is a good look of that track it animated.
PE fortæller at en af passagererne om bord havde ringet hjem til sin kone og
fortalt, hvad der foregik inde i det kaprede fly.
[CNN] There was a vote, according to a passenger on that flight. A vote to
overpower the highjackers. Subsequent to that, that flight apparently went out of
control and crashed into this rural part of Pennsylvania.
00.05.05 – 00.06.56: CB spørger PES om man med de her nye spor er kommet
nærmere en opklaring.
PES siger, at der er nogle af de her spor, der er meget væsentlige, hvis man
virkelig har nået frem til hvem flykaprerne var, identificeret dem, så begynder man
også at nærme sig de kredse, de færdedes i, hvad det er for nogle celler, om man så
må sige, som de var en del af, selv om det naturligvis efterlader spørgsmålet, at
hvis de både blev uddannet i Amerika og opholdt sig over på amerikansk grund,
hvorfor vidste FBI, CIA så ikke, FBI når det er indenrigs, hvorfor vidste de ikke
noget som helst, hvorfor havde de ingen anelse om det her. Det kan man stadigvæk
undre sig over. Siger at man skal være forsigtig, at det stadigvæk er meget, meget
tidligt og at vi ved fra andre sager, at der så kommer masser af spor, nogle af dem
ligner noget, der fører i den rigtige retning, måske mod Osama bin Laden i det her
tilfælde, men det kan også vise sig at være vildspor.
CB siger, at PES selv siger, at mistanken siden i går har været rettet mod Osama
bin Laden, spørger om han stadig er den primære hovedmistænkte i det her?
PES: Ja, det er han. Og det har noget at gøre med de mål som man har valgt, det er
symboler på Amerikas magt. Han har også for et par år siden i et interview
erklæret USA krig og sagt at han ikke vil gøre forskel på militære og civile mål.
Alle var hans fjender. Samtidig er hans organisation en som amerikanerne ikke har
været i stand til at trænge ind i, at de ikke har været i stand til at få spioner ind i i
større omfang, og de her ting er jo sket uden at, i hvert fald det vi får at vide, uden
at de amerikanske efterretningstjenester har haft nogen anelse om, at det ville ske.
Det er spor, der alle sammen indirekte peger på Osama bin Laden, men det kan jo
også være at man siger Osama bin Laden fordi han er den første man kommer til at
tænke på og fordi man jo ikke rigtigt ved, hvem det ellers skulle være.
00.06.56 – 00.08.16: CB fortæller, at samtlige NATO lande her til aften erklærede,
at de står bag USA. Terroraktionen betragtes som et angreb på alle alliancens
lande. For første gang i historien er vejen banet for en fælles indsats mod den
fortsat ukendte fjende.
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Indslag af Lars Toft Rasmussen, der fortæller, at med NATOs vedtagelse er der
sendt et klart signal om at alliancen støtter USA, både politisk og, om nødvendigt,
også militært.
George Robertson, Generalsekretær, NATO: If it is determined that this attack was
directed from abroad against the United States, it shall be regarded as an action
covered by article 5 of the Washington treaty, which states that an armed attack
against one or more of the allies in Europe or in North America, shall be
considered an attack against them all.
[Billeder af militæret i gaderne i NY] LTR fortæller, at terrorangrebene mod USA
altså betragtes som et angreb mod hele NATO. Det er første gang nogen sinde, at
den såkaldte musketerparagraf er taget i brug. Forinden havde præsident Bush sagt,
at han anser terrorangrebene for at være en krigshandling.
Gentagelse af kommentar fra GWB om ”The deliberate and deadly attacks, which
were carried out yesterday against our country, were more than acts of terror. They
were acts of war.”
LTR fortæller, at NATOs erklæring foreløbig først og fremmest er et udtryk for
politisk solidaritet med USA.
00.08.16 – 00.09.18: CB fortæller, at et næsten enigt dansk folketing her til aften
tilsluttede sig en solidaritetserklæring, der skal hjælpe USA. Men det betyder ikke
at Danmark vil deltage direkte i en militær operation.
Indslag af Jesper Steen Olsen, der fortæller at Statsministeren her til aften fik
opbakning til at gå med i NATOs erklæring om, at angrebet i går betragtes som et
angreb på samtlige NATO-lande.
PNR: Det vi har besluttet i aften er et håndslag til hinanden om at stå sammen for
at bekæmpe den internationale forfærdelige terrorisme vi har set.
JSO fortæller at venstrefløjen frygter, at NATO erklæringen kan sende Danmark
ud i en krig.
Kjeld Albrecthsen, medlem, Udenrigspolitisk nævn, Enhedslisten: Jeg er bare
bekymret for, at man ved at underskrive denne erklæring har givet USA en slags
juridisk basis for at foretage et angreb, f.eks. på et islamisk land.
JSO siger, at det afviser PNR.
PNR: Om og hvis der så kommer en situation, hvor vi skal gå til sammen for at
bekæmpe terrorisme. Så kræver det en særskilt beslutning. Både i Nato og i det
danske folketing.
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00.09.18 – 00.11.38: CB fortæller at Danmark foreløbigt har tilbudt hjælp til
redningsarbejdet med sporhunde, og at de danske efterretningstjenester allerede nu
deltager i efterforskningsarbejdet. Spørger NB, hvad der ligger helt præcist i det.
NB siger, at PNR nok siger det meget præcist, at det er et håndslag og at der nu
kommer en proces. Siger at NATO og USA først og fremmest skal finde ud af om
betingelserne for at det er et såkaldt Artikel 5 situation vi er i, nemlig, er det her et
angreb der er tilført, eller angrebet på USA, kommer det fra en fremmed magt,
eller er det nationale terrorister. Det er man sådan set nødt til at være 100 procent
sikker på. Når man så ved det, så skal man så endelig diskutere, hvad er det så fo r
en aktion man vil gå ind i. Og så skal folketinget jo tages i ed. Den danske regering
vil næppe kunne gennemføre det her uden et meget stort flertal i folketinget, og
derfor kan man jo både hør udenrigsministeren og også statsministeren træde
meget varsomt i sine forudsigelser af, hvad det evt. kan medføre.
CB siger, at som NB siger, hvis man skal ind med en militær indsats, og det har
amerikanerne jo anmodet om, allerede nu, så kræver det en opbakning i
Folketinget. Men hvad skal der til før Danmark vil gå aktivt ind i sådan en militær
assistance?
NB siger, at hans opfattelse er, at der skal en meget, meget, meget. Meget, meget
velfunderet mission til. Siger at vi ikke har kravene, så det er meget svært at sige.
Som vi også har set tidligere, så har alle NATO aktioner været ledet af
amerikanerne, af briterne. Og så kommer de øvrige NATO lande, Tyskland,
Frankrig og Danmark, de deltager selvfølgelig og med mange styrker osv., men det
er USA og Storbritannien, som altid har ligget i spidsen for NATO aktioner.
CB siger, at det i første omgang er en moralsk og politisk tilkendegivelse.
NB siger ja, at det selvfølgelig er svært for en statsminister at tage stilling til, hvor
meget vi vil komme med og ikke kommet med, når man en gang ved, hvad
missionen går ud på. Tænk nu, hvis det viser sig, at de terrorister, der har
gennemført det her, de er trænet og blevet huset af et land som Syrien, eller Iran
eller hvad ved jeg, skal danske F16 fly så ind og angribe Teheran. Altså, det er
sådan nogle scenarier, som vi er nødt til at få helt på plads, før det er muligt at
træffe en politisk beslutning. Det er i hvert fald det, der ligger i det Statsministeren
siger.
00.11.38 – 00.12.44: CB fortæller at oprydningsarbejdet fortsætter i NY, hvor
klokken nu er 17 og mørket sænker sig over byen, men redningsmandskabet
kæmper stadig for at finde ofre i ruinerne.
Indslag af Anne E. Skousen, der fortæller at fire mennesker indtil videre er blevet
reddet ud af murbrokkerne i live. Men håbet svinder stødt. Imens stiger antallet af
lig der bjærges. Indtil videre er der fundet 55 omkomne i resterne af WTC. Men
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antallet ventes at stige til flere tusinde i takt med at redningsarbejdere får kæmpet
sig igennem det gigantiske bjerg af murbrokker. Et arbejde der vil tage mindst totre uger.
Rudi Giuliani: We were able to move a 120 dump trucks out of the city last night,
which should give you a sense of the work that was done overnight. So, some of
the debree has already been removed. More of it is being removed and it will be
done by done by barrage all throughout the day today.
[Bevæbnet Nationalgarde] Både nationalgarden og militæret er blevet kaldt ind for
at sikre byens borgere, men også for at hjælpe til i oprydningsarbejdet.
CB afslutter ved at fortælle at de materielle skader ventes at løbe op i mange
milliarder kroner.
00.12.44 – 00.14.33: Og rundt omkring i Europa har pårørende i de seneste døgn
ventet desperat på livstegn fra familiemedlemmer i NY. Først i dag fik mange af
dem nyt fra USA.
Indslag af Therese Philipsen, der fortæller om John Clifford, der både havde en
bror og en søster, der blev involveret i katastrofen. Broren bor på Manhattan og
arbejdede i WTC. Det var broren John Clifford blev bekymret for, da han hørte,
hvad der var sket. Broren ringede selv og fortalte om sine oplevelser.
John Clifford: He went to the front door at the ground floor. And a lady who was
three seconds in front of him was hit by a terrific fire ball. And she was perfectly
injured. So he went to her assistance, I think he found some kind of table cloth to
put over her. As he was doing that, another explosion happened. And a lot of
people just got him and this lady out. And I think she subsequently died. So all he
was trying to do was to make his way home to New Jersey. First of all he had to
get a ferry and then to et the train. Unfortunately, he was okay.
He said that he had a feeling his sister, my sister, had left Logan Airport to go to
Los Angeles with her daughter around 7.30 in the morning. So, we were then
concerned that our sister could have been on either of the two flights that crashed
into the towers. And that has been confirmed. She was on that flight with her
daughter.
And it’s so... I mean... Just tragically that my sisters plain hit the tower building as
my brother was on the ground floor.
TP fortæller at broren overlevede, men at søsteren og hendes fireårige datter
omkom ved katastrofen.
JC: She really was a lovely girl. Just a total waste of life. And a beutiful daughter,
four years of age. [ryster på hovedet]
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00.14.33 – 00.15.50: CB fortæller at folk verden over er i sorg over tragedien i
USA, lige fra Pristina til Moskva viser indbyggerne deres medfølelse med ofrene
for terrorangrebene.
[En flok mennesker går med tændte lys og et amerikansk flag] Indslag af Joakim
Frøsig, der fortæller at vi her er i Pristina, hvor borgerne i aftes spontant gik på
gaden med lys og sympatierklæringer.
Indbygger, Pristina: Det, der er sket, er folkemord. Formentlig vil albanernes og
amerikanernes fjender feste.
JF fortæller, at den fredelige march fortsatte hele natten.
Jerusalem. JF fortæller at hundredvis af mennesker har meldt sig som bloddonorer
for at hjælpe ofrene i USA.
Indbygger, Jerusalem: And I saw that building come down and I broke down in
tears. I was just sobbing because... this is pain, this is human suffering,
Moskva. JF fortæller, at her har indbyggerne hele dagen i stilhed lagt blomster
foran den amerikanske ambassade.
London. JF fortæller at de samme scene. Blot måtte politifolk lægge de sørgendes
buketter på plads, fordi den amerikanske ambassade er spærret af.
Rom. JF fortæller at tusinder af mennesker var på gaden her til aften i fredelig
sympati med USA.
Indbygger, Rom: Things are never going to be quite the same. None of us are
really safe. There is no such thing as security. We’ll have to learn to live with that.
00.15.50 – 00.16.20: CB fortæller, at herhjemme i Københavns domkirke, var flere
hundrede her til aften samlet til en mindehøjtidelighed.
[Mindegudstjeneste] Udover 350 borgere var regentparret, medlemmer af
regeringen og Folketinget samlet ved mindehøjtideligheden. CB fortæller, at
Københavns Biskop, Erik Normann Svendsen, prædikede for forsamlingen og
opfordrede til selvransagelse i stedet for hævn.
00.16.20 – 00.18.26: Også USAs nye danske ambassadør gik på talerstolen til
aftenens mindehøjtidelighed. Han takkede det danske folk for deres sympati og
medfølelse.
Stuart A. Bernstein, ambassadør, USA: No one will ever forget the events of
September 11. But if these acts of mass murder, were intended to frighten the
United States or our allies into retreat, they have already failed.
The score of terrorisme can not shake our collective believe in democracy.
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Together we can overcome those who seek to do us harm. And we shall win the
war against this evil. I have personally been deeply moved and overwhelmed by
the response of the Danish people to this catastrophy. Thousand of your fellow
citicens have left floral treatments, candles and messages on the steps of the
American Embassy. I have spoken this morning with some of them and I share
their grief. The tributes that are brought to the embassy are living proof of the
close bonds of deep friendship between our two great nations.
I thank all of you. May god give this wisdom and guidance to our leaders. And
may God bless the people of the United States and Denmark.
Mange, mange tak. I am truly touched by this beautiful ceremoni and feel you are
caring.
CB fortæller at et samlet Europa på fredag vil holde to minutters stilhed for ofrene.
00.18.26 – 00.19.28: CB fortæller at vi slutter med billeder fra USA i dag
[Redningsfolk, der hviler trætte ben], et land kendetegnet af sorg, kaos, men også
af en ubeskrivelig stilhed. [Billeder af redningsfolk, byen, Statue of Liberty mm.]
Nyhederne afsluttes.

150

DVD 2419
TV2 Nyhederne 13. september 2001
Nyhederne, 13.09.2001, kl. 19.00-19.36
00.00.00 – 00.00.17: Nyhedsintro, Jes Dorph Pedersen præsenterer. Fortæller om
oprydningen, siger at antallet af dræbte sandsynligvis er langt over 5.000. Siger at
jagten på de ansvarlige stadig går i retning af mellemøsten.
00.00.17 – 00.00.33: JDP siger at det nu er to døgn siden at de fire kaprede fly
ramte USA og rystede hele verden. Fortæller at millionæren og terrorlederen
OBL er med stor sikkerhed manden bag terrorangrebet, det siger FBI i dag.
JDP fortæller at Nyhederne er udvidet med 10 minutter.
00.00.33 – 00.00.58: JPD siger at terrorsporet fører til Tyskland, at politiet i
Hamborg i dag stormede en lejlighed, hvor to af de formodede flykaprere boede.
Fortæller at 4.763 mennesker meldes savnet i NY, men at det stadig er helt umuligt
at sige, hvor mange der er omkommet. Siger, at der kan være danskere blandt de
dræbte, at Udenrigsministeriet melder her til aften at 52 danskere i NY er savnet.
[Grafikken i øverste venstre hjørne er skiftet, billede af redningsaktionen, stadig
under overskriften TERRORKRIG. Tekst nedenunder ændres i forhold il de
forskellige indslag.]
00.00.58 – 00.04.26: Indslag af Lotte Hveisel om savnede danskere. JPD fortæller
at 52 er savnet og at hverken deres familier eller udenrigsministeriet har hørt fra
dem. Siger at der heller ingen meldinger er om, at de er blandt de sårede eller de
døde.
Udtalelse fra Udenrigsministeriet.
LH fortæller at myndighederne i NY har oprettet en hjemmeside, med oversigt
over overlevende. 15.000 personer er fundet, såret eller i god behold.
Udtalelse fra SOS-International og bagefter fra Udenrigsministeriet.
Thorkild Dahl rapporterer fra Udenrigsministeriet. Fortæller at man foreløbig kun
har fået positive tilbagemeldinger. Fortæller at 37 er på listen, nye tal kommer
muligvis først i morgen.
JDP afslutter indslaget ved at fortælle, hvordan man kommer i kontakt med
Udenrigsministeriet og det amerikanske Justitsministeriums Hotline for pårørende.
00.04.26 – 00.06.01: JDP fortæller at FBI har sat 7000 agenter på arbejde med
opklaringen af verdens værste terrorangreb. Siger at hele FBI’s efterretning nu går
i retning af mellemøsten, at attentatmændene er muslimske fundamentalister.
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Fortæller at sporene også nåede til Europa i dag, at politiet i Hamburg stormede en
lejlighed, hvor to af de formodede flykaprere har boet.
Indslag af Lars Toft Rasmussen. Siger at politiets aktion gik i gang på baggrund af
information fra FBI. Udtalelse fra indenrigsministeren om at otte lejligheder blev
checket, fire ransaget. To af beboerne stemmer overens med FBI’s
personoplysninger. LTR fortæller at lejligheden var tom og at den har været det
siden i februar, da de to terrormistænkte flyttede ud.
[00.05.15: Billede af Mohammed Atta vises] LTR siger at det drejer sig om den 23
årige Marvan Al-Shehid, der ses her og 33 årige Mohammed Atta, begge fra de
Forenede Arabiske Emirater. Siger at de var ombord på enten det ene eller på hver
sit fly. LTR fortæller at det er sandsynligt, at det var dem, der styrede flyene, at det
er fastslået at begge havde piloterfaring, at de sidste år tog lektioner i flyveskolen
her [billede vises], i delstaten Florida. Fortæller at også en tredje mand lærte
flyvning her og boede i Hamburg, at han var i det fly, der styrtede i Pennsylvania
og at politiet endnu ikke har oplyst hans identitet.
LTR fortæller at en ansat ved en lufthavne i Tyskland blev i dag arresteret, politiet
vil ikke oplyse hvem han er. Siger at myndighederne tilsyneladende er ved at
optravle et større terroristnetværk, med rødder i islamisk fundamentalisme.
00.06.01 – 00.07.17: Indslag med Uffe Dreesen fra Hamburg. JDP spørger, hvad
der sker her til aften. UD fortæller at den tyske forbundsanklager på grund af
sagens alvor overtaget den og sendt mellem 50 og 60 forbundskriminalbetjente her
til Hamburg. Man venter også at der kommer specialister fra FBI kommer til
Tyskland. Siger at det er fordi at en del af terrorangrebet er planlagt fra tysk jord.
JDP spørger, hvordan Tyskerne reagerer på, at gerningsmændene har opereret i
Tyskland. UD fortæller om et lignende terrorattentat i Tyrkiet, som blev forpurret
af Tysk politi. Siger at Tyskerne spørger sig selv, hvis amerikanerne gør gengæld
mod de involverede terrorgrupper, om der findes personer i Tyskland som vil gå
efter tyske mål som hævn.
00.07.17 – 00.09.35: PES rapporterer fra NY om mistanken om, hvem der står bag.
Siger at der er en enorm vrede og et krav om, han vil ikke sige hævn, men at der
skal ske noget mod dem der har gjort det. Fortæller om chikane mod muslimer,
men at de politiske ledere er gået ud for at dæmpe det. Siger at det er helt tydeligt
når man snakker med folk ude på gaden, at der er en enorm vrede mod de skyldige
og mod dem i mellemøsten som jubler over at se mennesker dø her i Amerika.
JDP siger at det er den vrede som selveste præsidenten GWB advarede mod,
spørger hvor galt det kan gå, hvordan PES tror den vrede kan brede sig. PES siger
at det i høj grad er op til de politiske ledere at dæmpe det ned, at fortælle folk her
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at blot fordi folk er af arabisk afstamning eller er muslimer, at det så betyder at de
er terrorister. Siger at det i virkeligheden er et spørgsmål om ledelse.
JDP spørger, hvilket indtryk begivenhederne har gjort på PES. Siger at selv om
man rapporterer fra sådan nogle steder, så tager det tid inden det virkelig synker
ind. ”Jeg må sige, at det ramte mig i dag, jeg var nede på det sydlige Manhattan og
jeg har aldrig set sådan nogle ansigter [sætter hånden op til ansigtet] fuldstændig
forvredet i smerte. [Tager sig til munden] Øh, undskyld [får tåre i øjnene], man
kunne simpelt hen se, at det ligner folk, der har mistet en nær pårørende
[gestikulerer], dem der kommer ud, brandmændene, andre der kommer ud indefra
området. Det kan være at det lyder melodramatisk, man kan simpelt hen se smerten
og det rammer én lige i hjertet.
JDP Og endda en som dig, Poul Erik, der har rapporteret fra et meget uroligt
Sovjet, fra oprøret i Rusland, du virker mere berørt end jeg nogensinde har set dig.
PES ryster på hovedet, siger ”Det er jeg også, I må undskylde [tørrer øjnene], det
er jo min opgave at holde hovedet koldt men en gang imellem, så [pause, bider sig
i læben] er det måske lidt sværere, end som så. [Er tæt på at bryde i gråd, kigger
ned]
JDP siger at han tror det var en forståelig reaktion fra Poul Erik Skammelsen.
00.09.35 – 00.10.28: JDP siger at politiet i USA nu er ved at samle alle sporene
efter terrorangrebet. Siger at de ikke kun kommer fra Tyskland, men at de kommer
fra hele verden. Fortæller at politiet på Filippinerne har sagt at OBL’s folk allerede
i 1995 planlagde den slags kamikaze terror. Fortæller om Abdul Hakim Murats,
som blev anholdt, blev senere dømt for bombningen af WTC i 1993. AHM er selv
pilot og på hans computer fandt politiet omfattende beskrivelser af terrorangreb
med brug af fly. I Rom har politiet genåbnet efterforskningen af et uniformtyveri
den 6. april, hvor der blev stjålet to uniformer, identitetskort og nøgler til
American Airlines, et af de to selskaber, der fik kapret deres fly.
00.10.28 – 00.12.12: JDP siger at der ikke er tvivl om at FBI har rettet blikket mod
mellemøsten, hvordan vil du beskrive efter to døgn, efterforskningen som den står
nu? NB vil sige, at det er gået overraskende hurtigt, siger at alt er kaos de første 24
timer, hvor man skal indsamle alt det information man kan og oprette en
efterretningstjenester. Taler om klassisk efterretning og om sporene, der ligger til
forskellige lande, som f.eks. Filippinerne, Tyskland og Italien. Fremhæver sagen
om uniformtyveriet som interessant, at man nu har taget den frem igen. Siger at det
foregår i hele verden, sandsynligvis også her i Danmark.
JDP siger at der er mange gisninger, det peger trods alt mod mellemøsten men
ganske få, måske kun en anholdt. Spørger NB hvor langt man er kommet i
efterforskningen. NB siger at han vurderer på baggrund af det vi ved nu, at man er
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kommet meget langt, at man er begyndt at ransage huse, at man allerede har
identiteter på kaprerne, man har identiteten på op imod 50 mistænkte udover det,
det går meget, meget stærkt i øjeblikket.
00.12.12 – 00.14.21: Indslag om tabstal og oprydning. JDP fortæller at
myndighederne har offentliggjort at over 4.700 mennesker er meldt savnet.
Indslag af Pia Elers, trods fare for deres eget liv fortsætter redningsarbejderne. RG
fortæller at der er fundet 94 lig og 70 ligdele, beklager at skulle beskrive det på
denne måde, men at det er situationen. Interview med pårørende, der venter på lyd
fra savnede. RG fortæller at der er 4.763 på listen over savnede.
GWB vises mens han taler i en sort telefon med RG, PE fortæller at borgmesteren i
dag blev ringet op af præsidenten, der selv rejser til NY i morgen. GWB: I thank
you for your leadership on the ground, I wish I was visiting under better
circumstances, but there will be a chance for all three of us to thank and hug and
cry with the citizens of your good area.
RG svarer: ”Thank you very much Mr. President, we really appreciate this.”
00.14.21 – 00.14.40: JDP og NB fortæller om nyt fra overlevende i ruinerne. En 24
årig kvinde og 5 af de savnede brandfolk er fundet i live.
00.14.42 – 00.16.48: JDP fortæller at frygten for et amerikansk
gengældelsesangreb stiger i mellemøsten. Siger at internationale
nødhjælpsarbejdere og diplomater i dag flygtede ud af Afghanistan, det land, hvor
den hovedmistænkte, OBL, opholder sig.
Indslag af Michael Trangbæk fortæller om evakueringen af nødhjælpsarbejdere og
diplomater fra Afghanistan. MT fortæller at den hovedmistænkte for terrorangrebet
OBL, har hovedkvarter i Afghanistan. Det har tidligere udløst missiler og angreb
fra USA’s flådefartøjer i den Persiske Golf [billeder af jægerfly på hangarskibe]
GWB: We will make no distinction between the terrorists who committed these
acts, and those who harbour them.
MT fortæller at det i dag fik Pakistan til at melde sig i kampen mod terror, til trods
af tætte relationer til Talebanstyret i Afghanistan.
Pervez Musharraf, Præsident, Pakistan: I wish to ensure president Bush once
again, and the United States Government of our unstinted cooperation in the fight
against terrorism.
[Billeder af jægerfly på et hangarskib] MT fortæller at et andet mål kan blive Iran,
som har støttet flere terrorbevægelser i mellemøsten men nu for første gang føler
med ærkefjenden USA, helt ind i de konservative rækker i præstestyret.
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Hassan Rowhani, Irans Nationale sikkerhedsråd. Denne hændelse er en
alarmklokke til hele verden. Den har givet nye vinkler på spørgsmålet om
sikkerhed.
MT fortæller at terrorlederen OBL gentog i dag, at han ikke stod bag angrebet mod
USA.
00.16.48 – 00.18.36: Indslag af Rikke Lyngdal som fortæller om en kvinde, der
ringede hjem til sin mand. Kunne ikke få fat i ham men lagde en tårevæddet
besked på hans telefonsvarer. Han har ikke kunnet få fat i hende siden, fortæller
om hans oplevelse af begivenheden. Fortæller om, hvad ham og hans familie har
gjort for at forsøge at få fat i hende.
00.18.36 – 00.20.05: Indslag om et minuts stilhed på arbejdspladser i hele
Danmark. Billeder fra Rådhuspladsen og fra forskellige arbejdspladser JDP
afslutter ved at sige at PNR i morgen har erklæret 2 minutters stilhed i hele
Danmark
00.20.05 – 00.22.19: JDP fortæller at det danske forsvar forbereder sig på en evt.
deltagelse i en NATO aktion. Det sker efter at NATOs historiske såkaldte
musketererklæring, om at terrorangrebet på USA er et angreb på alle NATO lande.
Indslag af Jesper Steen Olsen, der fortæller at Forsvarets top kun kunne afsætte én
time til at præsentere indkøb af helikoptere til 3 milliarder kroner, og så var det
hjem til forberedelserne til forberedelserne af en evt. dansk deltagelse i en NATO
aktion.
Christian Hvidt, forsvarschef: Det ville være besynderligt, hvis vi ikke kiggede de
planer vi havde og så efter at de reaktionsstyrker vi har, har den kapacitet som vi
gerne vil have og hvis der skulle være nogle ting som ikke virkede, så begynder vi
jo selvfølgelig at se på det.
JSO siger at forberedelserne er en direkte konsekvens af NATOs erklæring fra i
går om at angrebet er et angreb på hele NATO. USA kan nu kræve hjælp fra sine
allierede.
Yves Brouder, talsmand, NATO: They can ask for all types of assistance that they
may deem necessary. But Article 5 also says that countries also ultimatively have
an obligation to assist, so the treaty is a binding document, they also may provide
what they deem appropriate under the circumstances.
JSO fortæller at Danmark bl.a. har F16 fly tilmeldt NATOs reaktionsstyrke, men
før indsættelse skal Folketinget give sit mandat.
Elisabeth Arnold, Udenrigsordfører, Radikale Venstre: ”Vi er selvfølgelig meget
opmærksomme på, at det her ikke må føre til en optrapning af konflikter i verden.”
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Bliver spurgt om hendes parti kan gå med til angreb, hvor civile kan blive ofre.
Svarer at hun over hovedet ikke vil tale om konkret aktioner.
Holger K. Nielsen siger at der skal meget stærke argumenter til før vi skal deltage
direkte med danske soldater. Det er meget vigtigt at der bliver besindighed, både i
Danmark men også andre steder, omkring det her. Militærløsninger klarer ikke det
her problem.
Jan Trøjborg, Forsvarsminister, Socialdemokraterne: ”Det er jo en kamp imod en
helt bestialsk terrorisme som vi aldrig nogensinde havde troet vi skulle se”. Bliver
spurgt til hvor grænserne for den kamp man vil bevæge sig ud i ligger for den
danske regering. JT siger: ”Vi er sikre på at vi, sammen med vores allierede får
taget alle de fornødne overvejelser, så det vi gør er selvfølgelig grundigt
gennemtænkt, og det er det rigtige, når det kommer til stykket.”
00.22.19 – 00.23.23: JDP siger at det er en klar politisk manifestation, en entydig
støtte fra NATO til USA. Efterfulgt af indslag med interview med Ole Kandborg,
tidligere generalløjtnant, der bliver sløjfet, pga. lydproblemer.
Inden når han dog at sige, adspurgt om, hvad amerikanerne kan bruge støtten til i
praksis: Ja først og fremmest er det, som det lige er blevet sagt, en meget kraftig
politisk manifestation og alene det betyder meget for de operationer de nu vil gå i
gang med. Men derefter er det selvfølgelig vigtigt at vi nu får fundet ud af præcist,
hvad det er, hvilke mål vi står oppe imod, sådan at en række [...] Først og fremmest
kan vi så måske bidrage med [...]
JDP afslutter, lettere forvirret, siger at han håber at de kan vende tilbage til ham
senere.
00.23.23 – 00.24.05: Spørger NB om seneste nyt fra NY. NG siger at det her er
meget interessant. Fortæller at den amerikanske justitsminister nu oplyser, og nu
er det altså hug- og stikfast det her, at der var mindst 18 kaprere om bord på de
fire fly. Det er fast. Og så siger han noget meget interessant, at der var et større
antal medhjælpere på landjorden. Og det vil altså sige, at nu kan vi vente flere
anholdelser på landjorden.
JDP siger at det er tegn på at der er også nogen, der er i live og ikke kun dem der
blev dræbt i flyene. NB svarer ”Når den amerikanske justitsminister går ud og
siger det her, så er det fordi, både at man ved der er mange og at man er i
hælene på dem.”
00.24.05 – 00.25.10: Indslag med kronologisk gennemgang af begivenhederne.
00.25.10 – 00.27.10: Indslag med Rasmus Tantholt fortæller om det fjerde fly, og
at kaprerne blev overmandet. Passagerne bliver sendt ned bagerst i flyet, en af
dem, Jeremy Glick ringer hjem og fortæller at kaprerne er bevæbnet med knive.
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Fortæller at de mandlige passagerer beslutter sig efter en afstemning at overmande
kaprerne. Det bliver hans sidste ord til familien, kort tid efter styrtede flyet. JDP
fortæller at flyet blev fulgt af et F16 fly, men siger at det ikke er en oplysning, der
er officielt bekræftet.
00.27.10 – 00.29.16: JDP fortæller at sikkerhed omkring flytrafikken bliver
forstærket og at det derfor bliver mere besværligt at rejse. Indslag om sikkerheden.
Fortæller at Boston lufthavn havde lemfældige sikkerhedstjek.
00.29.16 – 00.31.59: JDP forsøger igen med tidligere Generalløjtnant, Ole
Kandborg. Vi talte om Artikel fem, at alle NATO lande støtter kampen mod dem,
som angreb USA og siger at det er et angreb på NATO. Spørger hvad
amerikanerne kan bruge den politiske manifestation til i efterforskningen nu.
Ole Kandborg siger at det først og fremmest er en meget, meget klar manifestation
af solidaritet. Siger at det ikke kun drejer sig om at NATO landene koordinerer
nogle militære midler, men at det er alle de politiske, diplomatiske, økonomiske og
andre sikkerhedsmæssige kvaliteter som nu kommer ind i billedet. Siger at det
naturligvis også betyder meget. Siger at vi givetvis også kan hjælpe til i alle NATO
landene først og fremmest med bedre efterretningsvirksomhed. Vi må målrette og
fokusere og prioritere vores efterretningsvirksomhed, siger at det er fremgået klart
af de tidligere indslag, at det er ikke bare at søge de steder, hvor vi tror
terroristerne har deres base og primære opholdssteder, træningslejre. I
virkeligheden er der et stort netværk som vi skal søge, måske i vores eget land. Så
her er vel nok den første del af de bidrag vi kan yde.
JDP siger at der er meget der tyder på at det her ender med en militær operation,
spørger om OK, med hans erfaring kan sige om det bliver en gengældelsesaktion
eller en decideret udryddelsesaktion mod de skyldige. OK vil nødig bruge ordet
gengældelse, for det her er jo krig, det fremgår jo også af NATOs vedtagelse af en
erklæring under artikel 5. Siger at krig har selvfølgelig til formål at tilintetgøre den
fjende som nu har vist, hvor potent han var, med det formål først og fremmest, at
han ikke gør det igen på noget tidspunkt. Det er selvfølgelig svært at undslå sig en
vis følelse, en vis hævnfølelse her, men de militære aktioner bør være styret af det
mål, at man må tilintetgøre den modstander vi står overfor.
JDP spørger, hvad muligheden for at danske soldater skal med i sådan en aktion.
OK siger at amerikanerne nok har alt det isenkram og al den ekspertise vi har og
derfor ikke nødvendigvis behøver at trække på os. På den anden side synes han det
er et lidt forkert spørgsmål at stille i den her situation, fordi hvis man spørger, skal
vi nu være med, så ligger der også ligesom et håb om at vi kan lurepasse og undgå
at være med. Siger at han mener at vi i den her situation skal gøre alt for at gøre os
klar til at være med sådan at vi kan stille med hvad vi har hvis det viser sig at være
nødvendigt.
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00.31.59 – 00.32.30: NB fortæller om nyt fra de internationale bureauer. ”I
forlængelse af det vi talte om tidligere med efterforskningen, at det går meget
stærkt og at de er meget langt fremme. Den amerikanske udenrigsminister Colin
Powell bekræfter nu at Osama bin Laden, Saudi Araberen, der menes at opholde
sig i Afghanistan, er den hovedmistænkte som bagmand bag terrorangrebene.
JDP ”En bekræftelse, altså fra USA’s næsthøjeste embede, Udenrigsministeriet.
NB: ”Ja man må jo sige, at det havde han næppe sagt, hvis han ikke virkelig har...
har baggrund for det.”
00.32.30 – 00.33.55: JDP: ”Danmarks Statsminister Poul Nyrup Rasmussen
advarer mod, at terrorangrebet i USA fører til, at vi i vesten forfølger og anklager
bestemte lande og religioner.
Indslag af Kaare Skou, der fortæller at PNR lagde den tale fra sig som han ellers
havde skrevet til en SID kongres i Falkonercentret. I stedet holdt han en stærkt
følelsesladet tale med støtte til USA og de åbne demokratiske systemer. Men
samtidig kom han med klare advarsler til demokratierne.
PNR: ”Hvad de gjorde var ikke blot et angreb på USA, men på os alle sammen. De
angreb, det vi tror på, og de skal ikke slippe godt fra det. De skal ikke trampe på
vores værdier, eller på vores demokrati, for hvis de slipper fra det, hvis vold og
terror vinder og vi kues af angst og af utryghed, griber hinanden i at sidde i et fly
en dag, måske endda et indenrigsfly og der er måske andre passagerer der ser lidt
anderledes ud end os, og vi stiller os pludselig det spørgsmål om det nu er sikkert.
Den dag må ikke komme. Det vi skal gøre nu er ikke at bekæmpe andre folk, det vi
skal gøre nu er ikke at bekæmpe andre, der har en anden tro en os. Det vi skal gøre
nu er at bekæmpe terrorisme. Det er meget, meget vigtigt for mig at få sagt.
KS fortæller om et minuts stilhed på SID kongressen og at Socialdemokraternes
partikongres bliver kortet ned til en dag for at mindes ofrene fra USA.
00.33.55 – 00.34.29: Vejret med Peter Tanev.
00.34.29 – 00.35.21: JDP: Torsdag den 13. september 2001, to døgn efter
katastrofen. Sporene peger mod mellemøsten, mod at muslimske grupper
placeret rundt om i verden har ansvaret. Den amerikanske Udenrigsminister
Colin Powell har netop sagt at Osama bin Laden er den hovedmistænkte for
attentaterne.
JDP afslutter ved at fortælle, at dødstallet formentlig når over 5.000. Borgmesteren
i NY sagde at 4.763 mennesker savnes i storbyen. Fortæller at der er Nyheder
næste gang kl. 22.
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DVD 2420
TV2 Nyhederne 14. september 2001
Nyhederne, 14.09.2001, kl. 19.00-19.40
00.00.00 – 00.00.23: Nyhedsintro, JDP præsenterer. Fortæller at oprydningen
fortsætter, og at der er national sørgedag i USA. Fortæller at præsidenten er til
mindegudstjeneste i Washington.
00.00.23 – 00.01.27: JDP præsenterer, at mens gravearbejdet fortsætter i NY, her
tre dage efter flyattentaterne opruster USA til den gengældelse præsidenten har
lovet. GWB har indkaldt ekstra 35.000 soldater og Repræsentanternes Hus gav i
dag 40 milliarder dollars, eller 325 milliarder danske kroner, til bekæmpelse af
terrorisme og til ofrenes efterladte. Siger at USA i dag har bedt Pakistan lukke
grænsen til nabolandet Afghanistan, der hvor den hovedmistænkte, Osama bin
Laden, sandsynligvis skjuler sig. Fortæller at i dag fredag er erklæret til national
sørgedag i USA og at præsident Bush i aften flyver til katastrofestedet i NY.
JDP fortæller om nye anmeldelser af mistænkte, både i USA og i Europa, fire er
fængslet i Holland og andre fire i Belgien. Siger at dødstallet i NY nu er opgjort til
184, men at antallet af savnede fortsat er næsten 5000.
JDP fortæller om at der i dag kl. 12. var stilhed verden over, også her i Danmark til
minde om de mange tusind dræbte i tirsdags.
00.01.27 – 00.03.10 : Indslag om OBL præsenteres.
Grafikken har stadig overskriften TERRORKRIG. I forbindelse med indslaget
vises der fotomontage med et billede af Osama bin Laden. til venstre, iført turban
og militærjakke, og et billede af det øjeblik, hvor fly nummer to rammer WTC til
højre. Under billedet står der Menneskejagt.
JDP: ”En af historiens allerstørste menneskejagter er i gang, jagten på de
mennesker som står bag det, amerikanerne selv kalder starten på en krig. Flere
steder, både i USA og Europa, blev der anholdt mistænkte i dag.
Indslag af Lars Toft Rasmussen. Han fortæller at terrorangrebene har fået politi i
hele verden til at indlede en klapjagt på de skyldige. Et samarbejde mellem
Holland og Belgien førte til arrestation af seks personer.
Beatrice Behets, anklager, Bruxelles: ”Vi har fra efterretningstjenesten fået
informationer om, at en af mændene muligvis har forberedt angreb på amerikanske
mål i Europa. [Billeder af en masse våben på et bord]
LTR fortæller to af arrestationerne fandt sted i Bruxelles og at politiet i en
lejlighed har fundet våben, udstyr til fremstillingen af kreditkort og falske pas.
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Fortæller at de øvrige fire blev arresteret i havnebyen Rotterdam, nogen
forbindelse til terrorangrebene i USA er dog ikke fastslået.
BB: Jeg kan også sige, at der foreløbig ikke består nogen forbindelse til Bin Laden.
[Billede af et lille propelfly i en lufthavn] LTR fortæller at i USA har FBI
interesseret sig meget for den flyveskole i Florida, hvor tre af
selvmordsterroristerne fik undervisning. Noget tyder på at andre potentielle
terrorister kan have fået flyvetimer her, politiet arbejder nu på at finde dem, inden
de evt. udfører nye terrorangreb. Fortæller at amerikansk politi i dag har foretaget
flere arrestationer [billeder fra en arrestation], mest dramatiske gik det for sig i
NY, hvor politiet stormede ind i et fly, kort før afgang, og tilbageholdt ti personer.
De blev dog senere sat på fri fod igen, der var tale om falsk alarm. Men episoden
illustrerer meget godt den ophidsede og opmærksomme stemning i amerikanske
lufthavne, her godt tre døgn efter terrorangrebene.
00.03.10 – 00.05.03: JDP fortæller at det seneste nye er, at fire mistænkte er
anholdt i Belgiens hovedstad Bruxelles. Spørger Svenning Dalgaard om, hvad
politiet siger om deres forbindelse til attentaterne. SD fortæller at de mistænkes for
at have en forbindelse til terrorangrebene i USA, dvs. at man er mere specifik end
man er i Holland, hvor man ikke vil sige at der er en forbindelse. Siger at det er
tydeligt, at det politiet går efter her, både i Bruxelles og i Holland, det er at finde
støttegrupper, folk, der har kunnet hjælpe de terrorister, der skulle af sted, der har
kunnet sørge for forsyninger, kreditkort, falske pas. Fortæller at man i Bruxelles
fandt våben og udstyr til at lave kreditkort i Holland. Siger at det klart er det man
går efter og at der stadigvæk er to anholdte i Bruxelles og de samtlige 4 i Holland
er anholdt.
JDP spørger, hvad man skal lægge i at der er arrestationer i så mange Europæiske
lande (Holland, Belgien, Tyskland). SD siger at man først og fremmest kan sige at
samarbejdet mellem de europæiske og amerikanske efterretningstjenester fungerer,
fortæller at der er FBI agenter på vej over, at der er et tydeligt samarbejde. Men
selvfølgelig også at Europa har en helt anden historie end Europa, at vi har en lang
historie, 30 år med mellemøstterrorisme i Europa, siger at der har været massevis
af terrorsituationer, terrorangreb i Frankrig, i Tyskland, siger at der også har været
det i Danmark. Og at der derfor har været massevis af overvågning, at der er
velorganiseret overvågning i Frankrig og Tyskland. Siger at vi ved at i Danmark at
PET holder muslimske yderliggående grupper under overvågning, i Frankrig har
man et særligt antiterror spionkorps. Siger at det er det som fungerer og som gør, at
der kommer arrestationer, så hurtigt som det kommer nu.
00.05.03 – 00.05.19: [samme grafik] JDP ridser op, siger at der er anholdte i
Filippinerne, Belgien, Tyskland, flere steder i USA, Miami og Venice i Florida,
Arkansas og Minnesota og i New York.

160

00.05.19 – 00.06.31: JDP siger til NB, at det kan se lidt forvirrende ud, som om at
politiet ryster træet. Spørger hvad de her spredte anholdelser på? NB siger at der er
to ting, for det første kommer der information fra FBI, fra USA til de vestlige
efterretningstjenester, og måske endda til Russerne som har sagt at de gerne vil
samarbejde. Samtidig har efterretningstjenesterne selv gennem årene fulgt
mennesker de mistænker for noget, fortæller at efterretningstjenesterne ikke går ud
og anholder folk, de holder øje med om det er en trussel mod det enkelte lands
sikkerhed. Fortæller at man i Schweiz mener at der er en person, som har været
involveret i det her, det har de Schweiziske myndigheder meddelt for kort tid
siden. Der kan vi se, at det helt neutrale land Schweiz er nu med helt fremme på
banen.
JDP siger at det at så mange bliver løsladt igen, spørger om det er et nederlag for
efterforskningen. NB siger nej, at det handler om folk, der er blevet skygget i
måneder, siger at man skal undersøge om man kan bruge dem til noget eller ej, ved
at lede i deres lejligheder, afhøre dem mm.
00.06.32 – 00.10.29: JDP fortæller at 5 danskere stadig er savnede i NY. Indslag af
Lotte Hveisel, bl.a. med øjenvidneberetning fra Lisa Halpern. Fortæller at
Udenrigsministeriet har meldt at 5 danskere stadig savnes og 5 amerikanske
statsborgere, der har familie i Danmark.
JDP interviewer Generalkonsulen i NY, som fortæller om aktiviteterne for at finde
ud af, om der er danskere blandt de døde og tilskadekomne. Fortæller også om sin
egen oplevelse af begivenhederne.
00.10.29 – 00.12.56: Indslag af Alexandra Strand Holm om en ung australier, der
befandt sig højt oppe i WTC under angrebet, men som overlevede.
[Stillbilleder af folk på vej ned ad en trappe, med kaotiske lyde. En slags
iscenesættelse af flugten ud af bygningen. Indslaget afsluttes med billeder af et af
tårnene, der styrter sammen]
00.12.56 – 00.14.44: JDP fortæller at redningsfolkene stadig leder efter
overlevende, tre døgn efter angrebene. De sidste 24 timer har de ikke fundet nogen
i live. Indslag fra Pia Elers, som siger at stanken af lig begynder at brede sig, det er
begyndt at regne. PE fortæller at de alligevel ikke giver op. RG taler om, at der
stadig er håb om at finde overlevende. PE afslutter ved at sige, at selv om man ikke
har sagt det endnu, må de ca. 5000 savnede anses for omkommet.
00.14.44 – 00.14.56: JDP fortæller at ”New Yorks borgmester, Rudolph Guiliani
sagde i dag at det 410 meter høje World Trade Center skal genopbygges og at det
skal være magen til det, der styrtede sammen i tirsdags.”
00.14.56 – 00.17.04: Et indslag fra PES om folk, der leder efter en bror, en mor, en
mand. Meget følelsesladet indslag. En leder efter en ven, en leder efter en nieces
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mand. Fortællinger om de savnede ”Jack is 46, father of three, a real good guy,
good friend.” PES siger at håbet er ved at svinde, men at folk stadig håber på det
næste mirakel. Afslutter med at fortælle om en pige, der holder et skilt, hvor der
står ”You are our heroes, Please, don’t give up, our Rich is still missing. Our
Thanks.”
JDP fortæller at et enkelt firma mener at have mistet 700 medarbejdere ved
angrebet.
00.17.04 – 00.19.57: JDP fortæller at USAs præsident, GWB, har gjort klart at
angrebet skal besvares, at de skyldige skal rammes meget hårdt. Men det bliver en
både vanskelig og blodig operation, hvis USA beslutter sig for at dræbe Osama bin
Laden og ødelægge hans organisation i Afghanistan.
Indslag af Michael Trangbæk: USA vil komme til at arbejde sammen med Saudi
Arabien, Pakistan og måske Rusland, der kan blive mellemstationer for
kamphelikoptere i en kommende specialaktion.
Paul Wolfowitz, talsmand, USA’s forsvarsministerium: Anyone understands that
we have unfortunately entered a new era, we are all going to be tested, we are
going to be coming to each one of them, I am sure, with a variety of different
requests, some of them are being developed, many more will develop as we
proceed. and I think so far we have seen indications from a wide variety of sources
that people will step up when asked, and believe me, they will be asked.
[Billeder af missiler, der affyres i en ørken]
MT siger at det formentlig er et skift i strategien vi er vidner til. USA har siden
Vietnamkrigen [billeder af helikoptere fra Vietnamkrigen] været helt fokuseret på
at undgå tab af menneskeliv af hensyn til den offentlige opinion. [billeder af
helikoptere i en ørken] MT fortæller at i Golfkrigen gik soldaterne først i gang da
en imponerende krigsmaskine var bygget op. [Billeder af tanks i en ørken]
MT fortæller at USA træk sig ud af Somalia, fordi 18 soldater blev dræbt. Og i
Jugoslavien blev der bombet massivt, og fra stor højde, netop for at undgå lignende
tab.
[Billeder af Osama bin Laden med et våben] MT siger at nu bliver det anderledes.
hvis OBL og hans terrorbaser skal rykkes op med rod, vurderer en Afghanistan
ekspert.
Bo Bischoff, Chef, den danske minerydningsgruppe. ”Det er koldt, det er en
stenørken og er ofte ganske ufremkommeligt med snævre bjergpas og det er et
vanskeligt land at føre... i hvert fald... traditionel krig i. Og det var også det
Russerne måtte erfare.
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MT fortæller at ingen ved præcist, hvor Osama bin Laden opholder sig. Han er set
i hovedstaden Kabul, og han har to villaer i Talebanhøjborgen Kandahar, han har
også adskillige baser og kan være i Sheberghan, Ghazni eller Jalalabad, hvor han
har et omfattende træningsanlæg, for terrorister. Netop baserne ved Jalalabad var
målet for 40 krydsermissiler, der i 1998 blev sendt af sted som hævn for
bombningen af de amerikanske ambassader i Kenya og Tanzania. Problemet var
bare at de ikke ramte noget væsentligt, eller dræbte terroristernes nøglepersoner.
[billede af OBL] MT fortæller at USA får brug for nye strategier og elitesoldater
der kan kæmpe med håndvåben, mand til mand, men OBL har mange fordele.
BB, den danske minerydningsgruppe: Det er 100% deres hjemmebane, hvor man
ikke har mulighed for at rekognicere eller identificere mål fordi man ikke har
kilder på jorden. Man vil gå ind med bind for øjnene [Billeder af soldater i mørke]
BT fortæller at kilder i det amerikanske forsvarsministerium siger, at
terrorangrebet mod USA har fået opinionen til at svinge sådan at befolkningen nu
accepterer tab af liv i kampen mod terror.
00.19.57 – 00.21.24: JDP fortæller at Michael Rastrup Scmidt nu er med os fra
Islamabad, fra hovedstaden i Pakistan. Spørger om Pakistanerne har lukket
grænsen til Afghanistan, som amerikanerne har bedt om. MRS siger at det har de
ikke gjort og at de slet ikke er færdige med at diskutere det endnu. Siger at det i
øvrigt er ret umuligt, at det er en åben grænse, og at vi lige har hørt hvordan
landskabet ser ud i Afghanistan. Siger at den er umulig at lukke, den grænse. Den
Pakistanske generalstab sidder stadig og diskuterer, hvad de skal gøre for de har
fået nogen ønsker fra Amerikanernes side, som stiller dem i en meget, meget
vanskelig situation. Fordi hvis de opfylder dem, så får de ballade med deres egne
og opfylder de dem ikke får de ballade med amerikanerne. Så kan amerikanerne
ikke få adgang til Afghanistan. Adgangen til Afghanistan, den er gennem Pakistan.
JDP spørger hvor sandsynligt det er, at Pakistanerne vil hjælpe USA, siger at det er
det dilemma de står i. MRS fortæller at det har de sagt at de på et vist niveau vil
hjælp dem, men amerikanerne vil vide hvor meget de vil hjælpe med og har lavet
en specifik liste over, hvad de har brug for, så de ikke bare får et tilsagn om hjælp,
de vil simpelt hen vide bestemt, hvad de kan hjælpe med. [Billeder af mænd der
sidder ude og pudser sko] Og de vil have både, de vil have adgang til at lande med
fly, til at flyve over og de vil have adgang til efterretningsoplysninger fra den
Pakistanske efterretningstjeneste.
00.21.24 – 00.24.21: Samme grafik af OBL. En af Danmarks bedst uddannede
soldater, BS Christiansen, [bliver præsenteret som sikkerhedsekspert] mener at det
vil være ekstremt vanskeligt for de amerikanske styrker at finde og ikke mindst
fange OBL i bjergene i Afghanistan.
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BSC: Altså uanset, hvem man skal tage til fange, så er det en forudsætning at man
ved, hvor personen er. Det med at tro at man kan tage ud og bare tage hvem som
helst, det er en ganske vanskelig opgave. Så en forudsætning for over hovedet at
tage nogen som helst, uanset hvem det er, det er at vide præcist hvor personen
opholder sig. Så det er den første ting. Den anden ting er, at den person du taler
om, hvis man skulle ud og fange ham eller finde ham, det er at han er jo en jaget
person. Så derfor er han uhyre vanskelig at finde.
JDP siger, at alt tyder på at bin Laden befinder sig i et bjergområde i Afghanistan.
Hvad betyder det for en evt. militær operation at han er i et så kuperet og
ufremkommeligt terræn? BSC siger at det altid er vanskeligt at operere i bjerge,
det har... Det er der mange store nationer, der har prøvet at gå ind og jage personer
af den her type ud. Og det har aldrig været nogen succes. Så alene det at man skal
ind i den persons, hvis man skal ind til ham, ind i hans eget bagland, i hans egen
have, som han kender udenad, man ved ikke præcist hvor han er. Alene det at man
skal ind i et bjergområde, hvor der er mulighed for at lave baghold, man kan let gå
ind i fælder, og man har store problemer med at komme derfra, hvis man ryger ind
i et eller andet. Så, meget få styrker fra ham eller meget få midler fra ham kan låse
og nedkæmpe store militærstyrker, så det er meget vanskeligt at gå ind i de bjerge.
JDP siger at, som BSC selv siger, så er det ham der er den jagede, og det er bin
Laden sandsynligvis klar over at det angreb, det risikerer han, det at han kan
forberede sig på en evt. manøvre. BSC siger at han mener at det er en af de
afgørende ting, en person, der går og godt er klar over er eftersøgt, men ikke er
jaget, de er forholdsvis lette og få fat i. Men en person, der er jaget, vi ved jo alle
sammen at et jaget vildt er næsten umuligt at få fat i og få ram på. Men alene det,
at han er jaget, det mener jeg er en afgørende faktor, der gør at han har alle
muligheder, han er klar over at vi er efter ham, eller at man er efter ham, og han
kan gemme sig og skjule sig.
JDP siger at alt tyder på at hvis man skal ind og tage ham til fange, at man så
bliver nødt til at sætte landstyrker ind, hvad er det for en størrelse af operation, er
det sådan en lille bitte enhed som vi ser på film eller hvad er forholdet hvis man
skal ind i bjergene og fange ham der? BSC siger: Jeg vil nødig ind i sådan en
operation og jeg kan ikke tilråde at gå ind i sådan en operation, specielt, som jeg
har sagt, når man ikke ved hvor han er. Men hvis man vælger at gå ind, hvad jeg
ikke kan forestille mig, så skal det være en enormt stor styrke, fordi jeg kan kun se
at man kan løse den som en krigssituation og ikke en lille specialstyrke, der går
ind. Og jeg har arbejdet meget sammen med de amerikanske specialstyrker og de
er meget dygtige, men det ville være selvmord, at gå ind og lede efter ham.
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JDP: Fordi de er på hans hjemmebane, fordi de er i hans have? BSC: Lige præcis,
det er ren selvmord, det er ligesom at lede efter en nål i en høstak, men her kan
nålen altså stikke.
00.24.22 – 00.25.55: JDP siger at vi hører BS sige at det skal være et stort anslag,
altså en krigssituation, som er nødvendig. Spørger hvilke overvejelser NB tror
amerikanerne gør sig om, hvordan de skal sætte et angreb ind. NB siger at vi ved at
de gør sig de overvejelser, som BS og JDP er kommet ind på. At de overvejer alt
fra små kommandooperationer og op til en meget, meget meget stor aktion. Siger
at det man skal lægge mærke til er at amerikanerne siger her, at det her ikke bare
skal ses isoleret, det er ikke bare et enkelt angreb, et sted, det bliver et angreb på
hele støttestrukturen, alle de grupper man kan identificere over hele verden, det
bliver de stater, der har givet husly til dem, altså måske f.eks. Afghanistan, det
bliver alle de steder hvor man har vidst de er. Siger at amerikanerne sidder med det
samme problem som BSC nævner og det er, hvor er manden, det er det afgørende,
det er det vigtigste, og man skal så tænke på en ting til, og det vi ved, det vi sidder
og snakker om her, det er ikke 1 procent af hvad der foregår i USA af
efterretningsarbejde, det er en promille.
JDP siger at Colin Powell, Udenrigsminister, at bin Laden er den hovedmistænkte,
men vi hører jo ikke rigtig hvad man konkret bygger mistankerne på. NB fortæller
at en af CNNs specialister sagde i dag at nu er et Egyptisk Jihad nævnt som mulig
samarbejdspartner til de små terrorceller, der har været med i den her aktion. Så vi
har fragmenter af et billede nu, men vil forhåbentlig få noget mere at vide senere,
men der foregår virkelig meget bag kulisserne lige i øjeblikket.
00.25.55 – 00.26.30: JDP siger at der snart kommer nyt om selve angrebene fordi
de sorte bokse fra to af de fire fly blev fundet i dag. Siger at boksene kan indeholde
data, der får stor betydning for efterforskningen. JDP fortæller, hvad boksene
indeholder.
00.26.30 – 00.27.38: Billeder fra mindehøjtidelighed i Washington, Bill Clinton på
vej ud. George Bush var også til stede. JDP fortæller at GWB er på vej til NY for
at besøge katastrofestedet der.
Forvirring om næste punkt på dagsordenen.
00.27.38 – 00.28.51: JDP siger at der var stilhed over det hele i Europa i dag og
dagen er en national sørgedag i USA. Fortæller om mindegudstjenesten i
domkirken i Washington, hvor GWB var tilstede.
Indslag af Vagn Simonsen. Tidligere præsidenter, GWB og andre prominente
gæster.
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Jane Holmes Dickson, konstitueret biskop: for those of us who are gathered here,
muslims, jew, christian, sikh, buddist, hindu, all people of faith, wish to say to this
nation and to the world that love is stronger than hate.
[Billeder af GWB og frue, der synger en salme, billeder fra kirken]
00.28.51 – 00.31.30: Også vores verdensdel mindedes ofrene med 2 minutters
stilhed. Billeder fra Rådhuspladsen, forskellige arbejdspladser, fra et tog, der
holder stille, fra Charlottenlund Slot og fra den amerikanske ambassade. Flere
tusinder er samlet på Rådhuspladsen, nogle græder. Christiansborg, Politiet,
Bogense skole, Holeby Asylcenter, Bornholms amtsgymnasium. Klaver begynder
at spille og unge mennesker synger Imagine af John Lennon, kommentar fra
forskellige mennesker om deres følelser og tanker omkring begivenhederne. Meget
bevægende.
00.31.30 – 00.32.02: JDP spørger NB til nye anholdelser. NB fortæller at Politiet i
Belgien har anholdt en muslimsk mand fra Nord Afrika, en person der har
forbindelser til en radikal islamisk bevægelse, der er ikke nogen detaljer om,
hvilken bevægelse det skulle være. Siger at han altså er blevet anholdt, sigtet for at
ville ødelægge bygninger ved en eksplosion. Og det er så den meget formelle
udtalelse, der kommer fra anklagerens kontor i Bruxelles i Belgien.
00.32.02 – 00.33.41: JDP præsenterer et indslag om, at muslimer i DK føler sig
uretfærdig behandlet og hængt ud som fanatister efter terrorangrebet i USA.
Indslag af Morten Hansted, som fortæller at de muslimske organisationer i DK har
næsten alle taget afstand fra terroren. Siger at det alligevel er billeder som dem af
jublende Palæstinensiske unge, der har printet sig ind hos mange. Og det er
urimeligt mener indvandrerne.
Tanver Sharif, folketingskandidat, Rad. V.: Man må indse at vi alle har nogle
idioter iblandt os, de fire fem vi så i forgårs og i går, det er Palæstinenseres idioter,
det må vi tage lære ved, men sådan nogen har man altså alle steder. [Billeder af
bilen med det Palæstinensiske flag, dytter for at vise deres glæde].
MH siger at når der stadig er nogle, der kører jublende rundt, hænger det ifølge
Thaled Kalech fra indvandrer tv-stationen ATV sammen med, at de får hadet mod
USA ind via parabol og satellitstationer, hver dag, som har en helt anden opfattelse
af begivenhederne end danske medier.
Gentagelse af kommentar fra jublende Palæstinenser.
MH fortæller at her, to døgn senere, har også nogle unge besindet sig:
Pouiria Tghawi: Jeg vil gerne have lov til at sige, at jeg tager dyb afstand fra mine
handlinger i onsdags. Jeg vil gerne undskylde til alle folk, der har misforstået den
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episode, som opstod i onsdags. Jeg vil gerne sige til folk, at jeg begik en dum
handling, at være ude med de folk og fejre med det flag.
00.33.41 – 00.35.47: Indslag af Lennart Sten om aflyste fly fra Europa til USA.
Lufthavnene er fyldt med amerikanerne der ikke kan komme hjem. Interview med
lufthavnsmedarbejdere. Situationen er den samme over hele Europa. Lang ventetid
for frustrerede og bekymrede passagerer.
JDP fortæller at der stadig er aflysninger af fly til Israel, men at det Europæiske
rutenet flyver efter planerne.
00.33.47 – 00.35.53: JDP: Og dermed dækningen af terrorangrebene og følgerne af
dem, her i 19 Nyhederne.
00.35.53 – 00.36.36: Første almindelige indlandsnyhed efter angrebene, det eneste,
der har været indtil nu har været sportsnyheder, f.eks. den om, at spillerne i
Lyngby har fået udbetalt løn. Nyheden handler om at der for femte gang er
konstateret kogalskab herhjemme. JDP nævner at de har modtaget et telegram om
at der er udbrudt storbrand i en tæppefabrik i Sønderjylland.
00.36.36 – 00.38.10: Indslag om børn, der skriver breve til Bush og til
amerikanerne for at vise deres medfølelse. Børnene læser op fra deres breve og
udtaler sig om formålet med projektet. Interview med læreren. Vi får at vide at
pigerne fokuserer på følelserne, drengene på de mere tekniske detaljer.
00.38.11 – 00.38.34: Vejret med Peter Tanev.
00.38.34 – 00.39.15: JDP afslutter Nyhederne fredag d. 14. september, der er
national sørgedag i USA. Billeder fra ambassaden i København. JDP fortæller at
USA mobiliserer 35.000 ekstra soldater til et kommende gengældelsesangreb, der
kan ramme Afghanistan når som helst. I NY savnes 5000 mennesker fortsat,
præsident Bush er nu på vej til katastrofestedet.
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DVD 2421
TV2 Nyhederne 15. september 2001
Nyhederne, 15.09.2001, kl. 19.00-19.25
00.00.00 – 00.00.51: Nyhedsintro. Anders Bech-Jessen præsenterer. Grafikken er
stadig under overskriften TERRORKRIG, billede af rygende WTC.
GWB: My message is to everybody who wears uniform: Get ready. The United
States will do what it takes to win this war.
ABJ fortæller at præsident GWB forbereder den amerikanske befolkning på krig,
en krig, der bliver både langvarig og svær, Nyhederne god aften.
ABJ fortæller at eftersøgningen efter overlevende fortsætter, men at
sandsynligheden for at finde overlevende svinder.
ABJ fortæller at Danmark er blevet kritiseret hårdt af ”denne mand” som mener at
vi er for blødsødne i vores holdning.
Fortæller også at de har en rapport fra et land i klemme, at Pakistan presses fra
Amerikanerne på den ene side og trues på den anden side af Talebanstyret i
nabolandet Afghanistan [billede af en kvinde i Burka]
00.00.51 – 00.02.50: ABJ fortæller at samtidig med at præsident GWB sagde ”Vi
er i krig”, udnævnte han i utvetydige vendinger Osama bin Laden som
hovedmistænkt for terrorangrebene i tirsdags.
Indslag fra Uffe Dreesen, som fortæller at præsidenten taget en pilotjakke på da
han i dag henvendte sig til nationen, forud for regeringens krisemøde. [Billeder fra
et mødelokale, hvor Bush, Powell og Rumsfeldt har pilotjakker på, Cheney er også
til stede.
GWB: We are at war. There has been an act of war declared upon America by
terrorists and we will respond accordingly.
UD fortæller at præsidenten gjorde det klart, hvem er den hovedmistænkte,
terrorlederen Osama bin Laden.
GWB: We will not only deal with those who dear attack America, we will deal
with those who harbour them and feed them and house them.
UD siger at det er en klar advarsel til Talebanstyret i Afghanistan, som netop har
givet terrorlederen husly [Billeder fra Afghanistan] og som igen svarede igen med
en slet skjult trussel. [Billeder fra pressemøde i Afghanistan]
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If any neighbouring country gave territory away or airspace to USA against our
land it would draw us into an imposed war. It is not impossible that we would
attach such country under compassion and the Mujahedin would have to enter the
territory of such country. [billeder fra Afghanistan, bl.a. af tilslørede kvinder]
UD fortæller at USAs forsøg på at isolere Afghanistan har sat nabolandet Pakistan
i et alvorligt dilemma. Siger at svaret herfra foreløbigt har været henholdende.
Riaz Mohammed Khan, talsmand, det pakistanske Udenrigsministerium: This is a
very hypothetical scenario that they are painting, but as I said that our cooperation
on the specifics will be consistent with our commitment.
UD siger at vi nu vender tilbage til GB, der forbereder Amerikanerne på en
længerevarende kampagne.
GWB: My message is to everybody who wears uniform: Get ready. The United
States will do what it takes to win this war. And I ask patience from the American
people. There is no question in my mind we will have the resolve.
00.02.50 – 00.05.34: ABJ fortæller at Bush taler om krig, en krig som har bragt
Pakistan i klemme. For at få fuld støtte i sin jagt på terrorlederen vil USA lægge
massivt pres på regeringen, som på den anden side har en befolkning, hvor store
dele sympatiserer med deres muslimske trosfæller. Michael Rastrup Schmidt
rapporterer fra Islamabad.
MRS fortæller at den Pakistanske militærregering har holdt krisemøde i to dage,
om et af de største dilemmaer landet har været ude i. [Billeder fra mødet med
generalerne]. De Pakistanske generaler ved, at USA er på vej til at angribe
Afghanistan, og det generalerne diskuterer er, hvordan de kan hjælpe USA med at
fange terroristen OBL, uden at befolkningen i Pakistan går amok. Den Pakistanske
befolkning er i almindelighed opbragt over det, der er sket i USA.
Mohammad Razzq: I know that Americans have lost some people and I am
personally very sad.
[Billeder af muslimer i en bøn] MRS fortæller, at ligesom befolkningen i
Afghanistan er Pakistanerne muslimer. Og hvis det kommer til et angreb, så er de
muslimske bånd stærkere end forargelsen over det der er sket i USA.
Asim Khan: The Pakistani have to resist with full their ambition, because they are
our brothers. And if someone attacks them, we have to resist.
[billeder af Osama bin Laden] MRS fortæller at Amerikanerne går efter den mest
berygtede terrorist af alle, OBL som menes at opholde sig i Afghanistan. Men selv
om han betragtes som forbryder i den vestlige verden, så er billedet i den
muslimske verden af ham, ikke det samme.
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Kamran Khalil: Well, in the eyes of the muslim he is a hero. Like he did the mass
destruction in other parts of america and confessed that he has done it. And he said
that he did these things only in the way of Allah. So such acts of Jihad do make
him a hero in the eyes of muslims.
MRS siger, at på trods af modstanden i Pakistan imod et angreb på Afghanistan, så
er der flere tegn på at der kommer et amerikansk angreb på landet. Og at det ikke
kun handler om at uskadeliggøre Osama bin Laden, men at rydde hele
Talebanstyret af vejen.
Peter Jouvenal, Afghanistan-ekspert: One mustn’t forget that allies took on the
Iraqi Army which is a very competent army and defeated significantly. And the
Taleban in comparison are... Well there is no comparison, even to the Iraqi army.
They have just got old, absolite weapons, [Billeder af Afghanske soldater] hardly
any of them have any military training. Most of their heavy equipment is absolite
or destroyed and I predict that there will be very little resistance.
MRS siger at Taleban i dag har truet alle lande, der deltager i et angreb mod
Afghanistan med gengældelse. Siger at det formentlig er ret tomme trusler. Den
egentlige fare er den opstandelse det kan skabe i en muslimsk verden, der allerede
er i kog. MRS, TV2, Islamabad.
00.05.32 – 00.07.23: ABJ siger til PES at vi tidligere hørte GWB sige ”Vi er i krig,
alle i uniform, vær klar”, samtidig beder han befolkningen om at være tålmodige.
En slags dobbelt budskab, spørger hvordan vi skal tolke det. PES siger at han er
nødt til at komme med et dobbeltbudskab. På den ene side skal han forberede folk
på at det her land er ved at gå i krig, selv om det måske ikke er et krig mod et
bestemt land men mod en terrorgruppe, på den anden side er han nødt til at
dæmme hævntørsten, den fuldstændig forståelige vrede, der er bygget op så man
ikke bare slår til hvor som helst bare for at slå til. Fortæller at han brugte udtrykket
at det ikke var nok med en symbolsk sejr, det brugte han i en radiotale i dag, og det
han ikke kan gøre, han kan ikke nøjes med at gøre som Clinton i 1998 efter
angrebene på de amerikanske ambassader, at man bare sender nogle
krydsermissiler og nogle fly ind og så siger man at de har fået en afklapsning og vi
har vundet. Han kan en gang gøre som sin far Bush senior i golfkrigen, sige at
Saddam Hussein er en Hitler og så derefter lade ham blive siddende og sige, vi har
vundet krigen. Han er nødt til at gå hele vejen, efter OBL og det kan blive en
langsommelig affære og det skal han forberede folk på.
ABJ spørger PES til hans udtalelse om at GWB skal dæmpe befolkningens
hævntørst, siger at spørgsmålet trænger sig på, hvor nem en opgave det er i en
befolkning der er blevet ramt af det her. PES siger at han ikke tror det er så svær en
opgave som det umiddelbart lyder, siger at GWB er, katastrofens karakter taget i
betragtning i en ønskeposition. Han har total politisk opbakning, ingen i
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Washington tør kritisere ham. Hvis man ser på meningsmålingerne, så ser det ud
som om at mange amerikanere godt er klare over at det her ikke bare er noget man
gør med et enkelt slag. Siger at de ikke er ude på at deres regering bare skal
udvælge hovedstaden i et eller andet land de ikke kan lide og så jævne det med
jorden og så sige at det er det. De ved godt at det kan tage lang tid og det virker
som om at de er forberedt på det.
00.07.23 – 00.10.18: [Grafik, overskriften TERRORKRIG, fotomontage med
OBL, der taler i en mikrofon i venstre side og et rygende WTC i højre side. Tekst
nedenunder, Fik hjælp i Danmark]. ABJ fortæller at amerikanernes
hovedmistænkte for terrorangrebene, OBL, har fået støtte til sine aktioner her i
landet. Siger at en af verdens førende eksperter i international terrorisme kalder
Danmarks holdning for blødsøden.
Indslag af Rasmus Tantholdt. RT fortæller at terroraktionen ifølge FBI har taget
flere år og kostet millioner af dollars. Siger at den hovedmistænkte, Osama bin
Laden er multimillionær, men ifølge forskere er der alligevel samlet penge ind i
Danmark til bin Ladens terrornetværk.
Rohan Gunaratna, Doktor i internationale relationer. Siger at de skandinaviske
lande gradvist er blevet ”major centers to host terrorist support networks.”
RT fortæller at der på Sct Andrews University i Scotland sidder nogle af verdens
førende forskere. Fortæller at RG har beskæftiget sig med terrorisme de sidste 15
år. RGsiger at Danmark har været tilbageholdende med at foretage sig noget over
for disse grupper og at landet er ved at blive et land, der huser mange
terrororganisationers støttenetværk. Siger at de kender til fremtrædende terrorister,
der har boet i Danmark og at deres familier også har boet her og fået støtte fra det
danske sociale system. Siger at de har bedraget det danske sociale system.
RT fortæller at RG ikke vil give navne og adresser på folk, som han mener støtter
OBLs terrororganisation. Det vil han ikke af principielle grunde, med hensyn til
sin egen og universitetets sikkerhed. Siger at PET allerede har de oplysninger, men
at problemet er, at regeringen ikke vil tage politisk affære.
RT fortæller at andre lande i de seneste år har skærpet kursen over for terrorisme.
Siger at USA f.eks. i 1997 forbød en lang række terrororganisationer. RG siger at
støttenetværkene flytter til Skandinavien, fordi de skandinaviske lande har så bløde
holdninger over for terroristerne.
00.10.18 – 00.14.21: ABJ siger til Statsminister PNR at det er hård kritik i en tid,
hvor vi har givet vores fulde støtte til at arbejde imod terrorismen. Spørger hvad
han siger til kritikken.
PNR siger at han synes det er useriøst af TV2, at de ikke kan smække sådan en
udsendelse op i ansigtet på ham, og at han så skal forholde sig til det. Sagen er alt
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for vigtig til at et interview med en professor i Storbritannien kan bruges i en så
alvorlig situation.
Fortæller at han vil tale med PET og FET og undersøge sagen og sørger for at
tingene kommer frem, hvis der er noget at udsætte på efterretningstjenesten. Siger
at hvis de oplysninger der ligger her har noget grobund i sig, så vil vi selvfølgelig
tage de politiske konsekvenser. Siger at der ikke må herske tvivl i den danske
befolkning om at den danske efterretningstjeneste er i allerhøjeste gear. Siger at
han selv har besluttet og bedt om det i enighed med sikkerhedsudvalget og
regeringen. Siger at det er der taget hånd om i enhver henseende.
ABJ siger at det ikke handler om de sidste dage, men en generel holdning i
Skandinavien, som er for blødsøden. PNR siger at der har været stor fokus på
terror siden han har fået ansvaret for efterretningstjenesten, men at han vil
undersøge sagen.
ABJ spørger til sidst, hvorfor vi ikke har forbud mod terrororganisationer som
f.eks. USA. PNR henviser til Justitsministeriet. PNR svarer ikke på spørgsmålet,
men taler i stedet om anholdelser af terroristaktive eller terrorledere, og at de så vil
skulle stå til regnskab. At ingen i regeringen ikke har et stærkere ønske om, at de
skyldige skal stå til ansvar for alle de forfærdelige terroristhandlinger vi har set.
ABJ siger at han bliver nødt til at spørge, hvorfor PNR synes det er useriøst at
bringe det her, at det er en alvorlig sag. PNR havde gerne set at han havde fået tid
til at vurdere de her oplysninger mere grundigt inden han skulle udtale sig om det.
Siger at han tager det yderst alvorligt og at han nu vil kontakte
efterretningstjenesterne.
00.14.21 – 00.16.11: [Grafik, overskriften Terrorkrig, billede af Bush der har
armen rundt om skulderen på en brandmand, tekst nedenunder, Bush i ruinerne]
ABJ fortæller at præsident Bush i aftes besøgte ruinerne ved WTC for at bakke
redningsfolkene op.
Indslag af Michael Trangbæk. [Billeder af en helikopter og af den store
sikkerhedsescort]. MT fortæller at GWB fløj til NY med jægerescorte og besøgte
katastrofeområdet med en horde af sikkerhedsfolk. Siger at der var 10 biler i
kortegen og at sikkerheden i selve katastrofeområdet havde fået en ekstra tand.
[Billeder af GWB, der går rundt i katastrofeområdet med brandmænd, politifolk og
redningsarbejdere. Sender ”thumb up” til nogen. Hilser på redningsmandskabet
som en popstjerne.] MT fortæller at guvernøren, George Pataki og borgmesteren,
RG, viste rundt og at redningsmandskabet fik opmuntrende ord og klap på
skulderen for deres store indsats, de sidste døgn. Siger at det har stor betydning at
præsidenten på denne måde tager ud og omfavner nationen. Fortæller at folk havde
svært ved at høre ham, men at præsidenten hurtigt fik vendt det til sin fordel.
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[Billeder af GWB i katastrofeområdet, med armen om skulderen på en brandmand.
Taler i en megafon] ”Bush, we can’t here you.” GWB: I can here you. [Jubel] I can
here you, the rest of the world hears you. [Jubel] And the people who knocked
these buildings down will here all of us soon. [Vild jubel, redningsmandskabet
kalder USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA].
MT fortæller at det var første gang at GB så WTC efter angrebet og han var ganske
overvældet af ødelæggelserne.
GWB: America today is on bended knee. In prayer for the people whose lives were
lost here, for the workers who work here, for the families who mourn. [En af
tilhørerne kalder ”Go get’em George”]
MT fortæller at mens GWB var ude at se på ødelæggelserne havde
vicepræsidenten DC trukket sig tilbage til præsidentens feriested, Camp David, for
en sikkerheds skyld, hvis terroristerne nu skulle slå til igen.
00.16.12 – 00.16.31: ABJ fortæller at eftersøgningen efter overlevende, dag og nat.
Siger at man ved WTC har fundet 154 lig, og at 94 af dem er identificeret.
Fortæller at 5.124 personer savnes stadig.
00.16.31 – 00.19.06: ABJ Fortæller at storbyens borgere forsøger at få det bedste
ud af det værste. Siger at folk holder sammen på tværs af økonomiske og etniske
skel for at komme over katastrofen.
Rapport fra UT. Viser en mand, der sælger flag og råber: ”Stay strong folks, where
is your spirit] UT siger at NY er en by med en særlig ånd, henviser til sangen og
fortæller at hvis man kan klare sig her, så kan man klare sig over alt.
Interview med en russisk indvandrer, der fortæller, at det hun kan lide ved USA er
de muligheder det tilbyder hende og alle andre. Og det, landet står for, Freedom.
Billeder af flag over det hele, på bygninger og som de af folks beklædning.
UT fortæller at byen normalt er stærk og selvsikker, og nu er den ved at være der
igen efter katastrofen. Indvandrerbyen pr. Excellence styrker sig i troen på sig selv.
[Billeder af en storskærm, der viser GWB sammen med armen om skulderen på
brandmanden]
Edward Sahadi, syrisk indvandrer, som bruger det amerikanske flag som tørklæde
om hovedet: It’s a fair country, it’s more than fair. Even when criminals are very
bad, they still treat them as human beings. So I think it is the best country to live in
and they are very humanitarian. So, and we are too.
[Billeder fra en kirke] UT siger at byen, i kampen for at holde sammen på sig selv,
forenes byen på tværs af sine indre grænser. Grænserne mellem rige og fattige, og
mellem de mange etniske befolkningsgrupper. Siger at NY står sammen.
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Tommy Bonnerup, dansk indvandrer: De er jo ligesom, de er en nation igen, altså.
Der er jo ingen raceforskel, alle holdt sammen og snakkede sammen om det. Det
var egentlig helt rart at se.
Abraham Mullings, Vietnam-veteran, der sælger amerikanske flag på gaden.: I am
a Vietnam veteran. I was over there from ’69 to ’70. I know what it takes. You
have got to show these people that you have got about as much heart as they got.
And once you show them that, you got’em.
Indslaget viser folk, der står og jubler, hvor busser med redningsmandskab køres
væk fra katastrofestedet. UT fortæller at der hver aften og nat står tusindvis af
NY’ere og holder modet oppe hos redningsfolkene på deres rute, til og fra
katastrofeområdet.
UT spørger Lou Moralis, færdselsbetjent, frivillig, om hvad han synes om den
måde folk opmuntrer dem på. LM: It’s very nice, very american. It just shows that
when we are all down and we need to be picked up, they are... they are here for us.
Thats very, you know... very grateful”
UT siger, at på klassisk amerikansk vis arbejder folk med selv at få noget positivt
ud af denne situation også. Siger at det i første omgang betyder at sige tak til dem,
der hjælper til, til redningsfolkene, brandvæsenet og politiet. Man at de især
betyder at skabe en overbevisning om, at denne katastrofe, denne tragedie, den kan
NYerne og amerikanerne også klare. Ulla Terkelsen, TV2 i NY.
00.19.06 – 00.19.28: ABJ fortæller at 6 danskere stadig savnes, fem turister og en
fastboende i NY. Fortæller at tallet ellers var nede på 2, men at 4 nye navne er
blevet føje til udenrigsministeriets liste. Desuden savnes 4 amerikanske
statsborgere, der har familie her i DK.
00.19.28 – 00.20.58: ABJ fortæller om et radikalt landsmøde i dag, i skyggen af
terrorkatastrofen i USA og med en appel til partiets muslimske medlemmer om at
vise deres demokratiske sindelag, lyder det fra partitoppen
Indslag af PLL der fortæller om et minuts stilhed for ofrene. Tid til eftertanke og
til sammenhold. Alligevel anklager muslimske partimedlemmer partiledelsen nu
for at grave grøfter.
Udtalelser fra muslimske partimedlemmer, som udtaler ”Jeg synes det er lidt
problematisk” og ”Jeg er da lige så demokratisk som du er” som reaktion på en tale
fra Elisebeth Arnold, hvor hun kom med en appel til de muslimske medlemmer om
at vise deres demokratiske sindelag.
EA: Jeg vil have at I ranker ryggen og siger, jeg er demokrat, jeg respekterer
samfundets regler og jeg tager afstand fra organisationer, der på nogen som helst
måde kan sættes i forbindelse med religiøs fundamentalisme.
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PLL siger at muslimerne mener at de hele tiden bliver bedt om at vise demokratisk
sindelag, og at det nu må være nok.
Mona Sheikh, hovedbestyrelsesmedlem i KBH, Rad. V.: Der burde ikke længere
herske nogen tvivl om, at i og med at man går ind i et politisk parti, så er man da
erklæret demokrat.
Sherin Khankan, hovedbestyrelsesmedlem i KBG: Altså, jeg er først og fremmest
menneske, dernæst muslim og moderne demokrat. Så i en forstand, så mener jeg at
det er problematisk, at vi som udgangspunkt altid skal retfærdiggøre om vi nu også
er moderne demokrater.
Marianne Jelved, Politisk leder, Rad. V.: Der er grund til at være stolt af at blive
bedt om, at gå ud og demonstrere, hvordan man kan integrere sig og blive en del af
et politisk system.
00.20.58 – 00.21.28: ABJ fortæller, at tilslutningen til Dansk Folkeparti er vokset,
ifølge en meningsmåling, som Megafon har foretaget for TV2 Nyhederne.
00.21.28 – 00.23.06: Indslag om Dansk Folkepartis årsmøde, hvor de opfordrer til
en meget hård kurs mod fanatiske muslimer, også her i landet.
Indslag af Gunilla Roijer. Starter med at blæsere spiller den amerikanske
nationalmelodi. GR siger at sympatien helt og aldeles var på USAs side.
Nationalhymnen åbnede for et hårdt angreb mod fanatiske muslimer og
terrorgrupper, som de for tiden mistænker at arbejder i Danmark.
Pia Kjærsgaard, Formand Dansk Folkeparti: Dansk Folkeparti har krævet, at
regeringen øjeblikkeligt kortlægger samtlige grupper af terrorsympatisører i
Danmark, og derefter håndfast tager de nødvendige skridt, herunder lukning af
kontorer og udvisning.
GR fortæller at partiet anklager regeringen, men også Venstre og de Konservative
for at være for blødsødne.
Kristian Thulesen Dahl, Gruppeformand, Dansk Folkeparti: Nej, vi siger det helt
anderledes enkelt og klart. Er man udenlandsk statsborger, og udtrykker sympati
for terroraktioner som dem vi så i NY og W i tirsdags, så er det ud af landet, og
ikke på en returbillet. [Klapsalver]
PK: Vi er nødt til at stoppe retskravet på familiesammenføringer og vi er nødt til at
se på at den gruppe, der er i det danske samfund, som disse araberdrenge, om de
stadigvæk er berettiget til at være her. Jeg synes det ikke.
GR siger at der ingen slinger i valsen for partiledelsen, når muslimer fører krig
mod USA, skal den krig også føres herhjemme. Enhver kritik af at slå plat på
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terrorangrebet praller af, for Pia Kjærsgaard er gevinsten hjemme, både hos
vælgerskaren og i baglandet.
Adda L. Jensen: Dem, der ikke vil indordne sig og gøre som vi gør, de skal ikke
være her.
Lars Møller: Efter mine begreber, så skal de ud.
PK: Det jeg siger, står jeg personligt inde for, og så kan man jo ikke slå plat på
tingene.
00.23.06 – 00.23.27: Indlansnyheder om en deltidsbrandmand, der er anholdt for
pyromani.
00.23.27 – 00.23.59: Vejret med Charlotte Autzen
00.23.59 – 00.24.45: ABJ siger at vi slutter i NY, hvor rednings- og
oprydningsarbejdet fortsætter på femte døgn. [billede af frihedsgudinden] ABJ:
Friheden, den frihed USA altid har forsvaret er blevet angrebet sagde George Bush
i dag. Og det angreb vil blive gengældt, erklærede præsidenten. Siger at man stadig
leder efter overlevende, selv om muligheden for at finde nogen i live er
forsvindende lille. [Billeder af redningsfolk i ruinerne]
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DVD 2422
TV2 Nyhederne 16. september 2001
Nyhederne, 16.09.2001, kl. 19.00-19.24
00.00.00 – 00.00.44: Nyhederne, præsenteret af Anders Bech-Jessen
ABJ fortæller at tusindvis af Talebantilhængere på gaden i Pakistan i dag til støtte
for deres trosfæller i Afghanistan. [Billeder fra demonstrationen]
ABJ siger at mens befolkningen demonstrerer kræver den Pakistanske regering
terrorlederen OBL udleveret.
ABJ fortæller at spændingen i området og frygten for et angreb, driver tusindvis af
Afghanere på flugt.
Fortæller at redningsarbejdet fortsætter i USA og at FBI har anholdt endnu en
mand i forbindelse med terrorangrebet.
Siger at danske indvandrere afviser at de penge de sender hjem til deres hjemlande,
går til terrorvirksomhed.
00.00.44 – 00.03.15: ABJ fortæller om travlhed hos PET og FET og i
statsministeriet, pga. den kritik, en forsker i terrorisme, fremsatte i Nyhederne i
går. Fortæller at han har forsket i terrorisme i 15 år, de seneste år ved det
anerkendte institut for international terrorisme og politisk vold, ved Sct. Andrews
universitetet i Scotland. ABJ fortæller at han tidligere har været tilknyttet
universiteter i USA og Frankrig, og at han bidrager til FNs kamp mod international
terror.
Indslag af Rasmus Tantholdt siger at kritikken er taget alvorligt, at PNR
kontaktede efterretningstjenesterne lige efter at han havde været i Nyhederne. RT
fortæller at RG mener, at der er flere terrororganisationer, der har fået penge fra
personer i Danmark.
Gentagelse af kommentar fra Rohan Gunaratna om de Skandinaviske lande.
LEA bliver interviewet, siger at der sandsynligvis er indsamlinger, der havner ved
terrorgrupper i udlandet. RT fortæller, at også i Norge har det været fremme at der
findes personer med forbindelser til terrororganisationer, fortæller at
efterretningstjenesten reageret, en undersøgelse er sat i gang.
LEA siger at problemet er, at man kan være dømt for terrorisme, men stadig være
her i Danmark. Rohan Gunaratna siger, at hvis der er pres fra politikerne, så vil
politiet og sikkerhedstjenesterne udvikle den nødvendige kapacitet til at slå ned på
de organisationer.
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00.03.15 – 00.06.10: ABJ fortæller om indvandrere i Danmark, som indsamler
store beløb til organisationer i deres hjemlande. Siger at pengene angiveligt går til
sociale formål men ifølge eksperter havner en del af dem hos deciderede
terrorgrupper.
Indslag af Martin Ramsgaard med diskussioner om hvorvidt penge fra Danmark
havner hos terrorister eller ej. Interview med LEA og indvandrere i DK.
MR fortæller at fire lande indtil videre har tiltrådt en ny FN konvention mod
terrorfinansiering. Målet er at stoppe den økonomiske trafik fra vesten, men det
kræver, at man definerer terrorgrupper. Og det kan blive svært i Danmark.
LEA udtaler sig om det. MR fortæller at Danmark forventes at tiltræde FNs
konvention om finansiering af terror i løbet af i år.
00.06.10 – 00.09.20: ABJ fortæller om travlheden hos PET. PNR fortæller at det er
et højt prioriteret område for PET, at følge grupper, hvor der kan tænkes at være
grobund for vilje til at foretage terroristiske gerninger. Siger at Justitsministeren
har sagt at PET ikke har oplysninger, der kan bekræfte professorens udtalelser om
at Danmark skulle være hjemsted for terrorister.
Fortæller at der ikke er dokumentation for støtte til OBL fra Danmark. Siger at
både politiet og politikerne gør sit for at forhindre terrorismen. Siger at hvis der er
noget der skal rettes, så skal det rettes. Hvis der er noget der skal strammes i
lovgivningen, så skal det strammes. Siger at hvis der er terrorister i Danmark, så
bliver de anholdt og retsforfulgt.
En diskussion om muligheder for straf til folk, der har forbindelse til terror og som
indsamler penge til terrororganisationer.
00.09.20 – 00.11.14: ABJ fortæller at hvis der er behov for stramninger i
lovgivningen, vil statsministeren ikke få problem med med at finde flertal. Siger at
der er bred enighed om at man skal sætte en stopper for indsamling af penge til
terrororganisationer i DK.
Indslag af Tina Nikolaisen med reaktioner fra danske politikere.
Bendt Bendtsen, Politisk leder, Kons: Vi har været alt for naive, blåøjede og
blødsødne i den her sag.
Marianne Jelved, Økonomiminister, Rad.V: Jeg synes det er et problem, hvis der
skal samles penge ind, til formål for terrorvirksomhed.
Bendt Bendtsen: Vi må have mulighed for at kunne straffe de mennesker, der
finansierer terrorisme. I dag er det jo sådan at hvis der er nogen der laver et
bankrøveri og sender pengene ned til en terrororganisation, så kan vi kun straffe
for bankrøveri. De skal selvfølgelig straffes for medvirken til terrorisme.
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TN fortæller at eksperter mener at regeringen har lagt en alt for blød kurs over for
personer, som man mistænker for at have forbindelser til international terrorisme.
Pia Kjærsgaard: Jeg skal så varmt anbefale landets statsminister, at gå af hvis det
viser sig virkelig at være rigtigt, at I de sidste 15 år, der har Danmark og det øvrige
Skandinavien huset terrorister.
Holger K. Nielsen, formand for SF, understreger, at det er efterretningstjenesten,
der skal opfange signalerne: For mig at se er det meget mere et spørgsmål om, at
der bliver fulgt med i, hvad den form for terrororganisationer, de går og laver. Om
de er her i Danmark, om de har netværk her i Danmark. Og hvis de har det og hvis
de kommer ud i noget ulovligt, så skal vi slå meget hårdt ned på dem.
TN fortæller at andre lande har skærpet kursen over for terrorisme. Marianne
Jelved siger at det ville være nærliggende at se på, hvad de har gjort, er i hvert fald
åben for at finde en løsning på det problem, som det er hvis folk i Danmark sender
penge til terroristorganisationer.
00.11.14 – 00.14.42: ABJ interviewer Tøger Seidenfaden som kritiserer PNR for at
give garantier efter nogle få dage. De diskuterer de mulige ændringer, angrebene
kan have på lovgivningen. TS fortæller at der vil være en masse dilemmaer, f.eks.
om pengeindsamlingen og om udlevering til lande med dødsstraf.
00.14.42 – 00.16.29: [Grafik med overskriften TERRORKRIG, OBL i venstre
side, rygende WTC i den anden. Tekst: Kræver Bin Laden udleveret] ABJ siger at
nettet strammes om verdens mest eftersøgte mand, terrorlederen OBL. Han er de
amerikanske myndigheders hovedmistænkte for terrorangrebet i USA og den
pakistanske regering forlanger nu, at nabolandet Afghanistan, udleverer ham.
Indslag af Uffe Dreesen, som fortæller om nervøsitet på grænsen mellem Pakistan
og Afghanistan. Frygten for en amerikansk gengældelsesaktion har fået tusinder til
at flygte.
Monzer Khan, flygtning fra Afghanistan: Bin Laden er den der står bag disse
forbrydelser men hele landet vil blive straffet for det.
[Billeder af OBL, der affyrer et skydevåben] UD fortæller at OBL selv i dag
afviser, at han skulle være ansvarlig for tirsdagens terrortragedie.
Tekst vises på skærmen, UD læser op: ”Vi er tidligere udpeget som de skyldige,
men vi havde ikke noget med det at gøre”, lyder det fra manden, der officielt
opholder sig i Afghanistan, som gæst. [Indskudt billede af OBL med skydevåben
mens teksten læses op].
[Billeder af OBL med skydevåben og fra en træningslejr]. UD siger at den
Pakistanske regering nu vil forsøge at overtale Talebanstyret i Afghanistan til at
udlevere ham, eller risikere det gengældelsesangreb, der også kan betyde
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Talebanstyrets endeligt. [Billeder af skyderier i mørket, skift over til vrede
demonstranter i Pakistan] UD fortæller at USAs krav om at Pakistan skal stille
blandt andet sit luftrum til rådighed for et evt. angreb ind i Afghanistan, truer med
at splitte landet. Her er det tilhængere af Talebanstyret som er gået på gaden i den
Pakistanske grænseby Peshava. [billeder af højtråbende demonstranter]
UD fortæller at mens den pakistanske regering forsøger en diplomatisk offensiv,
fortsætter FBI det møjsommelige arbejde med at opspore gerningsmændene og
deres hjælpere. [Billede af en skaldet mand af mellemøstlig baggrund] UD siger at
FBI har foretaget sin anholdelse nummer 2 i sagen, nemlig af manden her som
påkaldte sig opmærksomhed pga. sine meget specifikke ønsker til en
flyuddannelse.
John Nance, Luftfartsekspert: Somebody showing up at 747, a professional flight
school and saying: I just want to learn how to fly horizontal” as absurd in the
extreme.
UD fortæller at FBI har efterlyst mere end 100 personer i forbindelse med
attentaterne.
00.16.29 – 00.16.36: ABJ fortæller at USA i de næste dage vil sende et hold antiterrorspecialister til Pakistan, det sagde den amerikanske Udenrigsminister, Colin
Powell her til aften.
00.16.36 – 00.19.12: ABJ fortæller at i Pakistan har frygten for et amerikansk
angreb og for muslimske hævnaktioner fået den store danske organisation, Dacaar,
til at evakuere medarbejderne. En rapport fra Nyhedernes Michael Rastrup
Schmidt fra byen Peshava, nær grænsen i Afghanistan.
MRS fortæller om evakueringen efter en advarsel fra den engelske ambassade.
Udtalelse fra Thomas Thomsen, Direktør, Dacaar: Situationen er fuldstændig
uafklaret, der er ingen der ved, hvad der kommer til at ske. Men, alle taler jo om et
angreb på Afghanistan inden for få dage. Og det er det vi må gå efter.
MRS fortæller at for Kent Sørensen er evakueringen den anden på få dage, først fra
Afghanistan og nu fra den pakistanske side af grænsen.
Kent Sørensen: Vi forlod Afghanistan for vores egen sikkerheds skyld. I øjeblikket
kunne vi sagtens være i Afghanistan, der ville ikke være nogle problemer i det.
Men det er vanskeligt at spå om, hvad der vil ske i det område, i det øjeblik USA
evt. indleder et angreb på Afghanistan.
MRS afslutter indslaget.
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00.19.12 – 00.21.35: ABJ fortæller at det i de seneste 6 døgn ikke er blevet
nemmere at være muslim i USA. Siger at Ulla Terkelsen har besøgt en muslimsk
bydel i NY.
Indslag af UT fortæller om presset på muslimerne og at de nu uddelere løbesedler
til forbipasserende, hvor det står at de er lige så rystede over angrebene som alle
andre amerikanske borgere. ”Så ret ikke jeres vrede imod os”
Politiet vogter bydelen, en af de interviewede siger at han beskytter os, fordi sådan
er loven i Amerika.
UT fortæller at deres åndelige leder vejleder dem gennem denne krise. [billeder fra
en bøn]. Masjiid AT-Taqwa: I am not going to back down. I am not going to back
down against my enemy. Nore should I back down as a muslim, no. I am not
teaching them to be afraid, and all of a sudden we should... we should... don’t open
your mouth or we should be afraid to speak. NO, never. I am sorry, I just cannot be
like that, nor can I teach the people to be like that.
UT siger at der i et multikulturelt samfund som USA stilles store krav til
sammenhold i medgang og modgang. Så krisen ikke betyder at de forskellige
befolkningsgrupper går i krig med hinanden. Siger at ”det storslåede ved det
amerikanske samfund er sameksistensen mellem så mange forskellige kulturer. Det
skal stå sin prøve nu. For nogle amerikanske statsborgere er muslimer. Det vil sige,
de deler religionsfællesskab med dem, der formodentlig har begået den
forfærdelige forbrydelse. Ulla Terkelsen, TV2 i NY.
00.21.35 – 00.21.59: ABJ fortæller om redningsarbejdet, siger at antallet af
savnede nu er opgjort til 5.097. Fortæller at ingen er fundet i live i ruinerne ved
WTC siden i onsdags, dvs. siden dagen efter terrorangrebene. NY borgmester har
oplyst at 180 omkomne er fundet, hvoraf de 115 er identificeret.
00.21.59 – 00.22.32: Vejret med Per Fløng
00.22.32 – 00.23.22: ABJ siger at som vi så i NY fortsætter oprydningsarbejdet i
døgndrift. Siger at håbet om at finde overlevende er ved at være så lille at det
næsten er væk. Gravemaskinerne er gået i gang med at fjerne sporene efter den
blodigste terroraktion nogensinde. Fortæller om en specialudgave af Dags Dato,
fra NY kl. 20.00.
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DVD 2423
TV2 Nyhederne 17. september 2001
Nyhederne, 17.09.2001, kl. 19.00-19.23
00.00.00 – 00.01.51: Nyhedsintro, Anders Bech-Jessen præsenterer. Billeder fra
Børsen i NY vises, hvor brandmænd åbner for dagens handel.
ABJ fortæller at verdens vigtigste børs har været lukket siden i tirsdags og at hele
verden holdt vejret, da børsmæglerne på Wall Street vendte tilbage til arbejdet.
Kurserne faldt, men der er ingen panik på finansmarkederne.
Indslag af Thorkild Dahl. Nationalsangen synges, brandmændene præsenteres:
Børstalsmand: Ladies and gentlemen, our heroes will now open the market” Jubel
og klapsalver.
TD taler om den situationen på de økonomiske markeder.
00.01.52 – 00.03.28: ABJ og PES taler om økonomien og situationen på børsen og
at man har gjort meget for at undgå panik. PES forudsiger, at man får det rigtige
billede af markedet, når man ser konsekvenserne for forbruget mm.
ABJ siger at vi ser på den hjemlige børs og de europæiske markeder senere i
udsendelsen.
00.03.28 – 00.03.47: Opsummering af de kommende Nyheder.
ABJ: Afghanistan gør klar til krig mod USA, titusinder mobiliseres. [Billeder af et
militært optog vises]
ABJ fortæller at SAS er til tælling, at bestyrelsen er gået af efter ulovlige
prisaftaler.
ABJ: [Billeder af OBL] Personer med tilknytning til Osama bin Ladens
terrornetværk har fået asyl i Danmark. På grund af denne tilknytning.
00.03.47 – 00.05.30: ABJ fortæller, at da børsmæglerne vendte tilbage til arbejdet i
dag, var det efter den længste pause siden krisen i 1930erne.
Indslag af UT udsættes, er ikke klart endnu.
Samuel Rachlin fortæller at aktiehandlere så mod Wall Street da det åbnede i dag.
Eksempler på meget kraftige fald. SR gennemgår situationen. Ingen panik.
ABJ afslutter indslaget ved at fortælle om rentesituationen.
00.05.30 – 00.06.57: ABJ fortæller at indsatsen ved WTC er gået fra at være en
redningsaktion til at være en oprydningsaktion.
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Indslag af Lars Toft Rasmussen. Fortæller at håbet om at finde overlevende
nærmest er forsvundet, men at redningsfolkene pligtskyldigt leder videre.
NYs borgmester har advaret mod at man ikke hører på rygterne om bankelyde og
opkald fra mobiltelefoner i ruindyngerne.
RG: The recovery effort continues and the hope is still there that we might be able
to save some lives. But the reality is that in the last several days we have not found
anyone. And the reports of there being activity of some kind, although there have
been several of those, I imagine because there is so much of a feeling and so much
of a sense, that we want that to be true. Those reports are not true.
LTR siger at antallet af savnede har stabiliseret sig omkring de 5.000. Siger at der
formentlig ikke er flere overlevende. Fortæller at resterne af de faldne skyskrabere
køres væk, og at de rimelig hurtigt vil være væk. Fortæller at man bagefter skal
genoprette vejnet, undergrundsbane mm. og at det vil tage omkring et års tid.
00.06.57 – 00.09.05: [Grafik, TERRORKRIG, billede af en tankvogn, tekst
Mobilisering] Her, en uge efter angrebene mobiliserer Afghanistan og Pakistan
deres væbnede styrker. [billeder af våben ude i et bjerglandskab]
Indslag af Pia Elers fortæller at billederne viser en Pakistansk militærpost nær
grænsen til Afghanistan. Fortæller at Pakistanske observatører udtaler, at 25.000
Afghanske Talebansoldater taget opstilling langs den 1.400 km lange grænse
mellem de to lande.
Abed Aidi, Kaptajn, Pakistans militær: We still not a declared war but we have to
wait for the escalations and what happens next.
PE fortæller at Pakistan tøvende har sagt ja til at hjælpe USA med at bekæmpe
terrorismen. ”Det vil sige støtte en krig mod det Afghanske Talebanstyre.”
Siger at det i høj grad har ophidset den del af den pakistanske befolkning, som
sympatiserer med det strengt muslimske styre i Afghanistan.
Kari Musbahjul, Pasban-partiet, Pakistan, råber en tale: Ingen muslimske lande er
terrorister. Hverken Bangladesh, Pakistan eller Afghanistan. Ingen. Der er kun én
terroriststat: USA. [Billeder af mænd, der hylder Allah]
PE siger at USA ikke har lagt skjul på, at Afghanistan vil blive angrebet, hvis ikke
Talebanstyret ikke udleverer den hovedmistænkte, Osama bin Laden. De militante
muslimer er tilsyneladende parate til at svare igen med hellig krig.
KM: Hele den muslimske verden er klar. Den venter kun på at lide martyrdøden
eller sejre.
PE fortæller at den Afghanske befolkning frygter at krigen kan komme når som
helst, [billeder af folk i transit] siger at ti tusind Afghanere er på flugt, mange søger
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ud på landet, væk fra de store byer som Kabul og Kandahar. [Kort af området
vises] PE fortæller at selv om grænsen er lukket til både Iran og Pakistan, forsøger
folk at komme ud af landet.
PE fortæller at Pakistans præsident Musharraf i dag havde sendt en deligation til
Afghanistan for at overtale Talebanstyret til at udlever bin Laden og dermed undgå
krig. Her til aften meddelte Talebans øverste leder, at spørgsmålet om udlevering
vil blive afgjort af et råd af ældre åndelige ledere.
ABJ afslutter indslaget ved at fortælle at rådet består af hen ved 1000 præster og
professorer og at de skal vurdere om bin Laden kan udleveres. Hvornår rådet
træder sammen vides ikke.
00.09.05 – 00.10.45: Indslag om at Venstre kræver en række stramninger i den
danske lovgivning. Partiet mener blandt andet at Danmark skal udlevere
terrormistænkte, også til lande der praktiserer dødsstraf.
Indslag af Michael Stuhr. AFR siger, at hvis man nu pågreb en af dem, der stod
bag angrebene, skal det være muligt at udlevere vedkommende til retsforfølgning i
USA, også selv om USA har dødsstraf.
[billeder af OBL med skydevåben] MS siger, at hvis et medlem af OBL’s netværk
opholder sig i Danmark kan han ikke udleveres til USA, som har dødsstraf.
AFR bliver spurgt om, hvis det handlede om udlevering til Iraq eller Iran eller
Thailand. AFR svarer at han ikke vil sige at det ville være rimeligt, da de lande
ikke lever op til principperne om frihed, menneskerettighed og demokrati.
MS fortæller, at også danske organisationer som hisb-ut-tahrir, der opflammer til
vold, had og terrorisme, skal kunne opløses, mener Venstre. Organisationen
opfordrer til vold i Allahs navn.
AFR: Der er organisationer i Danmark som måske ikke udfører ulovlig
virksomhed, men som i hvert fald sympatiserer med islamistiske og
fundamentalistiske synspunkter. Organisationer som åbent reklamerer med, at de
støtter selvmordsbomber, f.eks.
MS fortæller at de første reaktioner til Venstres forslag er forsigtige.
Anne Baastrup, Retspolitisk ordfører, SF: For mig at se er Venstres to forslag i
strid med både EU-retten og Grundloven. Det er vigtigt at vi som politikere
kommer ud med noget, der kan lade sig gøre. Og derfor vil jeg opfordre folk til at
tænke sig godt om.
00.10.45 – 11.12.56: ABJ: Personer, der har forbindelse til Osama bin Ladens
terrornetværk har fået asyl her i Danmark. Ikke på trods af deres tilknytning, men
på grund af deres tilknytning.
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Indslag af Morten Hansted, der siger at en måske her på Nørrebro er et af
eksemplerne på, hvordan en eftersøgt og dødsdømt terrorist fandt ly i Danmark. I
en årrække var Egypteren Fuhad Al Khasem, [billede vises] leder af en
fundamentalistisk islamisk menighed her. Og samtidig var han en af topfigurerne i
[Billeder af OBL] i el Gamal el Islamaja en af hovedorganisationerne i terroristens
OBL’s verdensomspændende netværk. [Billede af en blind mand, der ledes ud af et
hus] Khasems nærmeste allierede var den blinde sheik, Omar Abdahl Raman, der i
dag afsoner en livstidsdom i USA. Dømt for det bombeangreb, der i 1993 fandt
sted mod WTC. Det var Khasems organisation, Gamal el Islamaja, der stod bag det
attentat og mange andre. Khasem fik asyl i Danmark på grund af sit tilhørsforhold
til denne organisation og fordi [Billede af Khasem] han var dødsdømt i Egypten
som medansvarlig for mordet på landets daværende præsident Anva Saddad, i
1981. [Billede af mænd, der går ud af retten i Århus] Også de to Egyptere fra
Århus, der i starten af 90erne var mistænkt for omfattende terrorvirksomhed,
tilhørte Gamal el Islamaja, og også de fik asyl i Danmark på det grundlag.
Villy Sørensen, Vicepolitimester, Århus Politi: Det fremgår af deres
asylansøgning, som i parentes bemærket blev dokumenteret i retten, at én af de
grunde de anførte for at få asyl, for de tos vedkommende var henholdsvis et
tidligere og et gældende medlemskab af organisationen, og så undskyld mit
arabiske, det er noget rustent, al Gamal el Islamija.
[Billeder af OBL med stok i et primitivt hus.] At internationale
terrororganisationer skulle have folk i Danmark, blev dog i går afvist af PNR.
PNR: Hvis der er terrorister i Danmark bliver de anholdt og de bliver retsforfulgt.
Vi har en klar lovgivning i Danmark om emnet og der har jeg sagt at hvis der er
behov for at opstramme den lovgivning, så vil det naturligvis blive gjort. Og den
vurdering er justitsministeren i gang med i de her timer og dage.
MH fortæller, at ifølge Vicepolitimester Villy Sørensen, bor i hvert fald den ene af
de to Egyptere med tilknytning til bin Ladens netværk stadig i Danmark.
VS bliver spurgt, hvordan udlændingestyrelsen kan give tilladelse til at folk fra en
terrororganisation kommer ind i landet.
VS: Jamen, det er jo ikke sikkert de var klar over at det var en terrororganisation.
Og i øvrigt så kan jeg jo ikke så godt svare på det spørgsmål.
00.12.56 – 00.14.45: ABJ fortæller at det danske beredskab er kommet i fokus
siden tirsdagens terrorangreb. Siger at regeringen i dag præsenterede en plan for,
hvordan befolkningen skal beskyttes, hvis terrorister truer med kemiske eller
biologiske våben.
[Billede af en dør med et skilt, der advarer om Bio hazard] Indslag af PLL, som
fortæller at billedet stammer fra Statens Seruminstitut i København. De skal finde
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ud af, hvad det er der har ramt Danmark, hvis vi bliver udsat for et biologisk
terrorangreb.
Niels Frimodt-Møller, Overlæge, Statens Serum Institut: Hvis man ved hvad det
er, så vil man kunne beskytte befolkningen.
PLL siger Miltbrand, lungepest og kopper. Listen er lang hvis terrorister vil sprede
dødsensfarlige sygdomme. Men sådan en terroraktion er Statens Seruminstitut ikke
topgearet til at imødegå i dag.
NFM: Tidligere har vi ikke følt at det var et område som vi havde prioriteret højt,
fordi vi har følt os, hvad skal man sige, i udkanten af risikoområdet. Men det tyder
på at vi skal til at gøre noget nu.
[Billder fra pressemøde med statsministeren m.fl.] PLL fortæller at terrorangrebet
på USA nemlig ændrer på al ting. Også de danske beredskabsplaner. De skal
forbedres, det var hovedbudskabet fra Statsministeren på et pressemøde i dag.
PNR: Jeg siger ikke det her på nogen måde for at fortælle befolkningen at vi er i en
meget farlig situation. Det mener jeg ikke er tilfældet. Men jeg ønsker i dag, med
mine to ministre, meget klart at understrege, at vi er naturligvis nu er i en fase,
hvor vi må intensivere vores arbejde. På alle felter.
Nødsirener vises. PLL fortæller at den her kommer vi til at høre mere. Danskerne
skal lære hvornår det kun er en øvelse og hvornår det kan være alvor. Og så skal en
arbejdsgruppe nu vurdere om befolkningen nu skal vaccineres mod nogle af de
farlige sygdomme.
Arne Rolighed, Sundhedsminister: Jeg tror befolkningen har brug for, at der bliver
også sendt nogle signaler af sted i retning af at vi gerne vil skabe en tryghed.
PLL fortæller at regeringen præsenterer en mere detaljeret beredskabsplan om få
uger.
ABJ fortæller at regeringens plan også omfatter bedre beredskab mod angreb med
giftgas og nervegas.
00.14.45 – 00.18.57: Andre nyheder, første nyhed handler om at hele SAS’s
bestyrelse går af i forbindelse med kartelsagen.
00.18.57 – 00.21.16: Indslag af Ulla Terkelsen om åbningen af børsen i NY efter
den længste pause siden krisen i 30erne. Kommentarer fra folk på gaden. UT
afslutter ved at sige at holdningen er, at nu skal vi på arbejde igen, ellers har
terroristerne vundet.
00.21.16 – 00.21.26: ABJ fortæller at TV2 kl. 21.10 sender programmet Terrorens
pris om konsekvenserne af tirsdagens angreb på USA.
00.21.26 – 00.21.54: Vejret med Per Fløng
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00.21.54 – 00.22.54: ABJ fortæller, at Børsen forsøgte at vende tilbage til
hverdagen, men at USA stadig gør sig klar til krig. På baser rundt omkring i verden
er forberedelserne i gang og for kort tid siden sende Præsident George Bush endnu
en advarsel til den hovedmistænkte bag tirsdagens terror, Osama bin Laden.
GWB: Uhm, there is an old poster out West, as I recall, that said: ”Wanted, dead or
alive.” [Billeder af helikoptere og fly på en base] This is a fight for freedom.
[billeder af et jagerfly i luften] This is a fight to say to the freedom loving people
of the world that we will not allow ourselves to be terrorized. [Billeder af
krigsskibe og jagerfly]
Nyhederne afsluttes.
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DVD 2424
TV2 Nyhederne 18. september 2001
Nyhederne, 18.09.2001, kl. 19.00-19.25
00.00.00 – 00.00.23: Nyhedsintro, Nyhederne præsenteres af Anders Bech Jessen.
Ti tusinder flygter fra Afghanistan på grund af krigstruslen, en trussel, der ikke er
blevet mindre. Talebanstyret har endnu ikke udleveret terrorlederen Osama bin
Laden.
00.00.23 – 00.01.52: [Grafik, TERRORKRIG, billede af OBL med våben, tekst:
Mægling mislykkedes] Her en uge efter angrebene er Pakistans forsøg på at
afværge et amerikansk gengældelsesangreb på Afghanistan slået fejl. En
pakistansk delegation, der har forsøgt at få Talebanstyret til at udlevere bin Laden
er vendt tomhændede hjem.
[Billeder fra en demonstration i Pakistan] Indslag af Uffe Dresden, der siger at den
Pakistanske delegation er vendt hjem til et land, hvor flere og flere har taget
stilling, for Talebanstyret og imod USA.
Qazi Musthag: Hvis de amerikanske soldater kommer her, så vil vi gøre vores land
til en gravplads for dem. Vi vil føre hellig krig mod Amerika. Både Afghanistan og
Pakistan vil være en gravplads for dem.
[Billeder af OBL med et skydevåben i baggrunden]. UD siger at det var meningen
at Pakistan ville forsøge at mægle, [Billede af Murderer wanted-poster] nemlig ved
at prøve at overtale Talebanstyret til at udlevere manden, USA har udpeget som
den hovedmistænkte.
Riaz Mohamed Khan, talsmand, Det pakistanske Udenrigsministerium: Our
delegation, conveyed in stark terms the gravity of the situation and what the
international community expects from the Afghan leadership.
UD fortæller at seneste nyt altså er at delegationen er vendt tilbage, uden nogen
meldinger om en aftale.
Rashid Quereshi, talsmand, den pakistanske regering: We do sort of engage them,
we try to convince them of world concerns. It is not always that they listen.
[Billeder fra en demonstration, bl.a. nogen der holder et skilt, hvor der står ”We
will not allow America to attack Afghanistan] UD fortæller at det britiske
telegrambureau, Reuters, netop har talt med Talebanstyrets
informationsminister, som kræver beviser, hvis man skal udlevere bin Laden.
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00.01.52 – 00.02.16: ABJ spørger PES, hvordan man i Washington reagerer på
Talebanernes tøven. PES siger at amerikanerne ikke har tænkt sig at lade
Talebanstyret sætte dagsordenen i denne her sammenhæng og stille en masse
betingelser og i øvrigt har den amerikanske forsvarsminister, Donald Rumsfeld
sagt i dag at det at få fat i Osama bin Laden kun er det første skridt i krigen mod
terrorismen.
00.02.16 – 00.02.34: Overskrifter for Nyhederne. ABJ fortæller at selv de ellers så
fredelige NYere går ind for gengældelse og krig.
Siger at Talebanhæren ikke kun består af Afghanere, også mange udlændinge har
meldt sig.
Fortæller om stor nervøsitet på det danske aktiemarked som i dag oplevede det
største fald siden Asien-krisen.
00.02.34 – 00.03.30: [Grafik, TERRORKRIG, billede af GWB med et amerikansk
flag i baggrunden, tekst Verbale skud] ABJ fortæller at Talebanerne udfordrer
amerikanernes tålmodighed, en tålmodighed, der ikke er stor i forvejen. Præsident
Bush har siden angrebet for en uge siden talt for hurtig og hård hævn.
GWB, Washington, 12. september: The deliberate and deadly attacks, which were
carried out yesterday against our country, were more than acts of terror, they were
acts of war.
GWB, Camp David, 15. september: They find holes to get in and we will do
whatever it takes to smoke them out, and get them running. And we will get’em.
GWB, Camp David, 15. september: My message is for everybody who wears the
uniform. Get ready. The United States will do what it takes to win this war.
GWB, Pentagon, 17. september: I want justice. and, øhm, there is an old poster out
West, I recall, that says Wanted, dead or alive.
00.03.30 – 00.05.59: ABJ siger at retorikken ikke er blevet mindre kompromisløs i
løbet af den ugen. Spørger PES, hvor længe Bush kan rasle så meget med sablen
uden så at gøre noget. PES siger at så længe de to parter, det er henvendt til,
nemlig amerikanerne og Amerikas fjender, de tror på at han også er villig til at
sætte handling bag ord. Siger at der er et dobbeltformål for budskabet, det ene er at
styrke moralen hos amerikanerne, som er vrede og vil have hævn over det her, og
det andet er at fortælle dem, der står bag det at de ikke på nogen som helst måde
skal føle sig sikre.
ABJ siger at han har noget tid at løbe på. Spørger hvor lang tid kan det her gå for
sig inden der er noget bagslag i det. PES siger at han ikke tror at man kan sætte
dage eller uger på, hvornår amerikanerne skal slå til. Normalt ville vi sige at
amerikanerne ikke har lang tid, de er ikke særlig tålmodige, de kan ikke
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koncentrere sig om en ting ret lang tid ad gangen og derfor ville man være nødt til
at slå til. Men i det her tilfælde er det deres egen krig. De kæmper ikke den her
som verdens politimand på vegne af andre. Og det giver Bush et spillerum, så
længe amerikanerne bare tror på, at han vil gøre noget. Måske kommer vi til at se
en eller anden form for luftangreb, der skal styrke moralen yderligere, men det er
selvfølgelig vigtigt at Bush leverer fordi han har virkelig afgivet nogle løfter, som
vi lige hørte, ”Vi vil ryge dem ud af deres huller og fange dem. Så det er vigtigt at
han leverer, at han kan leve op til de hårde ord.
ABJ siger at tonen som sagt har været meget uforsonlig. Spørger om der er noget
på det seneste, der tyder på en opblødning. PES siger tværtimod. Fortæller at
Vicepræsident Dick Cheney har sagt at Amerikanerne måske vil gå over til igen at
tillade, at f.eks. CIA kan begå snigmord på udenlandske ledere, det er en politik
man droppede for 25 år siden fordi den fik USA til at ligne en forbryder.
ABJ siger at samtidig med at USA bevarer den uforsonlige tone, så er der nu røster
i Europa som maner til besindighed, spørger hvad det gør for det sammenhold, der
opstod umiddelbart efter angrebet i tirsdags. PES siger at Amerikanerne
selvfølgelig vil prøve at berolige Europæerne, men på den anden side, så er der
ingen tvivl om at det det først og fremmest handler om er at Amerikanerne vil have
at retfærdigheden skal ske fyldest. De vil have en hævn over det, der er sket. PES
siger at det i første omgang ikke påvirker dem særlig meget. Men, siger PES, Bush
er nødt til at holde sammen på den koalition han har opbygget, han er nødt til at
indse at han har brug for venner.
00.05.59 – 00.08.02: ABJ siger at Pakistan er havnet i et dilemma. Siger at landets
regering har sagt at de vil støtte et amerikansk angreb på Talebanstyret i
nabolandet i Afghanistan, et styre Pakistan hidtil har støttet. Siger at vi her skal
møde en tilfangetaget talebansoldat.
Indslag af Pia Elers. [Dør åbnes ind til et rum, hvor flere mænd sidder på gulvet].
PE siger at dette er Talebansoldater, krigsfanger i den Afghanske borgerkrig, de er
taget til fange af resterne af modstandsbevægelse Mujahadin, der kontrollerer ti
procent af landet. Siger at Talebanhæren har rekrutteret mange unge Pakistanere,
desuden kommer der frivillige fra Bangladesh, Usbekistan, Kina og såmænd også
fra Storbritannien. PE siger at Nuhran er født og opvokset i Manchester i England.
Hans forældre er Pakistanere og ifølge Nuhran selv er han langt fra den eneste
britisk fødte Pakistaner, i Talebanhæren.
Nurhan, Talebansoldat: I am the only one in Ledgila prison, yeah I am the only
unlucky one. In the training center, there were some other English, British guys.
We were told to keep ourselves quiet, not to tell that we were from England or
speak to each other. Because... For any reason, there could be a spy or, you know,
anything could happen.
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PE siger at Nurhan fortæller at den militærlejr han var i blev finansieret af Osama
bin Laden.
Nurhan. He payed for the træning center, yeah, but that got bombed. Now he is
paying for the Kabul training center, for the arabians.
[Billeder af militære køretøjer] PE fortæller at under 80ernes borgerkrig fik
Afghanerne støtte udefra i kampen mod de Sovjetiske invationsstyrker, at den
støtte kom fra USA, via Pakistan. Siger at nabolandet stadig har stor indflydelse.
Nurhan: You could say, yeah, that Pakistan run the war, because most of the
people are Pakistanis. Behind the scene, most of them are Pakistanis. The Afghanis
are doing just the fighting. But ammunition, the ways to fight, how to attack comes
from the brains of Pakistanis.
PE fortæller at Taleban har truet med at angribe nabolande, som har sagt ja til at
støtte USA i en eventuel krig.
00.08.02 – 00.10.25: ABJ fortæller at hjemme er kun ganske få procent af
Amerikanerne imod Præsident Bush når han truer med krig mod terroristerne.
Indslag med UT, hvor hun lodder stemningen i NY.
UT siger at det her ikke er Bush country, han er Texaner, han har ingen
kærlighedsaffære med det sofistikerede metropole NY, og omvendt. Men i den her
situation støtter de fleste ham.
David McLaughlin, Matematiker: The reprecussions of not wiping out this
terrorism is what scares me. Of course it will be a very dangerous time, but to wait
until the next attack, will even be more dangerous.
Heather Smith, Skuespiller: Because we are under attack. You know. And we
represent a lot to a lot of people in other countries. But it is not a time to fight with
each other. Now it’s time to come together.
UT siger at vi tager ned til Greenwich Village, som er ensbetydende med det
intellektuelle og liberale NY, liberal betyder venstreorienteret på amerikansk. UT
siger at de spurgte studenterne og deres lærere på vej til NY universitetet på
Washington square, hvad de synes.
Fred Grenley, Matematikprofessor: Bin Laden, I mean, he has been behind almost
everything in the past five years. If you are going to allow government sanctions to
kill somebody, that’s the kind of guy you wanna kill.
Dean Warwick, Studerende bliver spurgt om han ikke føler sig mere patriotisk i
den slags situationer: Oh, I do, but just very hesitant to jump in and start kicking
ass. Griner...
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UT siger at NYerne sætter sig ind i den nye situation, som har ramt dem, som
truede mennesker.
Connie Kurtz, T-shirt fabrikant: I am uncomfortable, beyond uncomfortable. My
children and grandchildren live in Israel. Revenge and retaliation har not been the
solution for them, I don’t think it will... I know it wont be the solution for us.
UT siger at i denne normalt selvsikre by, bliver der stillet mange spørgsmål i disse
dage.
Fred Greenley, Matematikprofessor: If Pakistan gets destabelised, if Pakistan is
taken over by radical militants, Pakistan has The Bomb. I leave you to draw your
own conclusions. Then what do we do?
UT siger at det her er hævnens time og langt de fleste amerikanere går ind for
USAs ret til at slå igen. Men, de er fulde af angst og bæven, ved udsigten til krig
og konsekvenserne af det. UT, TV2 i Greenwich Village i NY.
00.10.25 – 00.12.44: ABJ fortæller at Hamborg er kommet i søgelyset efter
terrorangrebet sidste tirsdag. Ved det tekniske universitet i forstaden Haburg er 7
studerende nu på listen over mistænkte.
Indslag af Karsten Lund. Siger at stemningen på TUH, Teknisk Universitet,
Haburg, Hamborg, er trykket. Politiet arbejder på en liste af 7 personer herfra som
er mistænkt i forbindelse med terroren. Her var den hovedmistænkte talsmand for
den islamiske gruppe, og her var den islamiske gruppes bederum, hvor de måske i
stedet for at bede, sad ved computeren og planlagde terrorangrebene mod NY og
W.
KL: Det er her de pæne piger og drenge går, Hamborg tekniske universitet, her
sidder man stille i timevis og nørkler med musen ved 3D computeren. Mohammed
Atta, som menes at være ham, der styrede flyveren ind i WTC, var civilingeniør
med topkarakter i byplanlægning.
KL siger at atmosfæren er international, 20% af studenterne er udlændinge.
Carlos Sabum: Der var ingen der kunne forudsige det. Sådanne ting sker jo ikke så
tit, og hvad skal man gøre? Jeg er bare studerende. Vi er alle chokerede men det
kan ikke forudses.
Chris Kaza, Polen: I think it could have been in any University. That’s my opinion.
KL spørger om livet går videre? Yeah, life goes on, maybe not as usual, but life
goes on.
KL siger at politiets specialgruppe er vokset til 150 mand, den holder til her i
hovedkvarteret i Hamborg og har fundet frem til at 5 mere end de oprindelige 2
mistænkte kan være at finde blandt de studerende.
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Jürg Severin, Universitetsdirektør, Hamborg: Alle her på det tekniske universitet,
og jeg personligt, var forfærdede, deprimerede og chokerede. Vi havde ikke
forestillet os at studerende fra vores skole kunne begå så gigantiske forbrydelser.
JS bliver spurgt om der har været nogen som helst grund til mistanke? JS: ”De to
mistænkte er aldrig faldet udenfor. De har aldrig givet negative indtryk. Den ene
har kun været her ét år for at studere til skibsbygger, men den anden har være her i
otte år. De har altid givet et positivt udtryk.”
00.12.44 – 00.13.11: ABJ præsenterer et indslag om at de stridende parter i
mellemøsten nu kommer hinanden i møde. Fortæller at Arafat tidligere tilsluttede
sig kampen mod terrorismen og erklærede derefter ensidig våbenhvile, uden at
stille betingelser, som hidtil. Israel svarede ved at indstille al militær offensiv mod
de Palæstinensiske områder. Siger at det baner vejen for et møde mellem Arafat og
den israelske udenrigsminister, Simon Perez.
00.13.11 – 00.15.00: ABJ fortæller at terrorister ofte kalder sig selv
frihedskæmpere. Men uanset motivet vil en mordere eller flykaprer aldrig få asyl i
Danmark, ifølge indenrigsminister Karen Jespersen.
Indslag af Kaare Skou. KJ siger at det er svært at sikre sig imod at man har folk
indenfor landets grænser som støtter ekstreme synspunkter eller oven i købet kan
synes det er i orden med terror.
KS fortæller at Bendt Bendtsen vil ansætte 50 betjente til efterretningstjenesten til
at de fremmedes holdninger og følge deres færden. BB siger at der er folk, der går
ind for at folk myrdes, fester når folk er blevet myrdet. De skal selvfølgelig
registreres med de sympatier, fordi de livsværdier de har, ja undskyld jeg siger det,
de er rådne, mener derfor at dem, der har sympati for de der ekstreme udfoldelser
og dem, der faktisk bruger terror. De skal selvfølgelig registreres så vi i Danmark
hele tiden ved, hvem vi har boende.
KJ: Jeg tror det er meget mere vigtigt at vi gør os klart hvad det er for nogle
værdier vi kæmper for. Og at vi skal stå sammen med de flygtninge og
indvandrere, der står for de samme værdier. Og så skal vi bekæmpe ekstreme,
reaktionære, anti-demokratiske, autoritære holdninger og det skal vi gøre hvad
enten der er tale om danskere, havde jeg nær sagt, Blekingegadebanden eller folk,
der kommer fra andre lande.
KS spørger, hvem der skal definere hvem der er terrorist og hvem der er
frihedskæmper.
BB siger at han er fuldstændig rolig ved at vi har PET og FET, begge tjenester
under demokratisk kontrol, de kan veje og vurdere, hvem der skal registreres.
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00.15.00 – 00.16.51: ABJ fortæller at flere tusinde Afghanere i de seneste døgn har
taget flugten over grænsen til Pakistan. Indslag af Michael Rastrup Schmidt, som
talte med nogen af dem i dag.
MRS fortæller at de Afghanske flygtninge er sårbare når de kommer til Pakistan.
Siger at det fik de bekræftet da de besøgte en flygtningelejr ved de Pakistanske
grænse i morges. Siger at lejren har 10.000 afghanske indbyggere, fortæller at
Pakistansk politi forhindrede TV2 og andre i at filme der. Fortæller at de havde en
aftale med Yamal Nashir, som lige er flygtet fra Afghanistan, men at civil
Pakistansk politi hev ham ud af deres bil og førte ham bort. Fortæller at de ledte
efter ham over alt i to timer og fandt ham til sidst anholdt på en politistation.
Betalte 100 kroner for hans løsladelse, hvorefter de to ham med et øde sted, hvor
han fortalte, hvad der var sket med ham.
Jamal Nasir, frugthandler: Politiet slog mig meget og de tog alle mine penge og
papirer.
MRS fortæller at Afghanerne i Pakistan er angste. Vi måtte gemme denne
Afghanske læge mellem en bil og en mur [Billeder vises] før han turde give sin
mening om Taleban.
The people feel it is right of America to attack because they destroyed their
country. They have a right to do something, to attack, but not on the people,
because people are thinking about themselves. They hope that America change the
regime of Taleban.
MRS: På trods af at livet er hårdt for Afghanske flygtninge i Pakistan, så føler de
to søstre Baha og Farida sig bedre stillet her, end i Afghanistan.
Farida Farid, Kontorist: As a woman I can have my own right here which I don’t
hav it in Afghanistan. I can go out and I can go to shoppings by myself, I can have
my own work here. So that’s why I prefer being in Pakistan than Afghanistan.
00.16.51 – 00.18.31: ABJ taler med MRS. Siger at vi tidligere i udsendelsen hørte
en tilfangetagen Talebansoldat fortælle at Pakistan faktisk er den vigtigste støtte
for styret i Afghanistan. Spørger hvor meget sandhed, der er i det udsagn.
MRS siger at det er fuldkommen sandhed. Siger at Taleban simpelt hen er et
barn af det Pakistanske styre og af CIA. ”Det er så vokset og blevet et
misfoster.”
ABJ spørger hvad det betyder for den situation, der er opstået i området. MRS
siger at det er derfor det har været så svært for Pakistan at tage en holdning og
følge Amerika. Fordi de har de der tætte bånd til Taleban. Siger at den Pakistanske
efterretningstjeneste har støttet Taleban på adskillige områder, at den pakistanske
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efterretningschef for et par dage siden var i Afghanistan for at forhandle med
Taleban, så det viser at der er meget tætte bånd mellem dem.
ABJ: Vi har jo hørt Talebanstyret være, om end tøvende, så åbent for at udlevere
Osama bin Laden, hvis det viser sig at han er skyldig i terrorangrebet, hvad skal
man lægge i det? MRS: Det skal man nok ikke lægge så meget i fordi, at det har de
været ved flere andre lejligheder, hvor det har været på tale at han skulle udleveres.
De skifter mellem at være velvillige og slå fuldstændig bak, og så kan det ikke lade
sig gøre. Man skal også lige have for øje at Osama bin Laden, hans datter er gift
med Taleban-lederen Mohammed Omar. Så de er altså i familie med
hinanden.
00.18.31 – 00.20.46: ABJ: Frihedskamp eller terror, grænsen er ofte flydende.
Indslag om terrororganisationen PKK i Tyrkiet og om pengeindsamlinger til dem i
Danmark. Den tyrkiske ambassadør fortæller, at han har gjort Udenrigsministeriet
opmærksom på problemet. Udenrigsministeriet bekræfter at det har fået flere
henvendelser fra den tyrkiske ambassadør, men at de ikke kan skride ind over for
aktiviteter, der ikke strider mod dansk lovgivning.
00.20.47 – 00.21.26: Indslag om det største fald, som den danske Børs har oplevet
siden Asien-krisen for to et halvt år siden. Afventende og nervøs stemning.
00.21.26 – 00.22.56: ABJ fortæller at terroraktionerne har fjernet fokus fra verdens
andre brændpunkter. Indslag om Røde Kors’ landsindsamling den 8. oktober og
bekymringen for, at den falder i skyggen af katastrofen i USA.
00.22.56 – 00.23.29: Vejret med Lone Seir.
00.23.29 – 00.24.03: ABJ fortæller at NY borgmester i dag sagde at der ikke
længere er håb om at finde overlevende. Fortæller at tusinder af redningsfolk
stadig graver i de massive dynger af glas, stål og beton. Men her på ugedagen for
angrebet må de 5.422 personer, der er meldt savnet anses for at være omkomne.
ABJ afslutter Nyhederne.
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DVD 2433
TV2 Nyhederne 19. september 2001
Nyhederne, 19.09.2001, kl. 19.00-19.24
00.00.00 – 00.00.17: Nyhedsintro med Per Christiansen. [Grafik stadig under
overskriften TERRORKRIG] Fortæller om nedtælling i Afghanistan, at tusinder af
Afghanere fortsætter deres flugt af frygt for et amerikansk angreb.
00.00.17 – 00.00.54: PC: Ikke flere forhandlinger, USAs præsident GWB kræver
handling. Talebanstyret i Afghanistan skal udlevere terrorchefen OBL, nu.
PC fortæller, at Musharraf, lederen af militærjuntaen i Pakistan, forklarede i dag
sin befolkning, at en amerikansk militæraktion, hverken vil være rettet mod Islam
eller Afghanistan men alene mod OBL, hans netværk og Talebanstyret i Kabul.
Fortæller også at i Kabul er Talebanstyret og flere hundrede muslimske præster nu
samlet for at afgøre, om de vil udlevere bin Laden. Afgørelsen ventes tidligst i
morgen.
00.00.54 – 00.02.52: Flere europæiske ledere tøver nu med at bruge store ord som
krig, som George W. Bush bruger. Forbundskansler Gerhard Schrøder siger, at
Tyskland ikke er parat til eventyr.
UD fortæller, at her otte dage efter terrorangrebene fik den tyske forbundskansler
overvældende opbakning til at støtte Amerikanerne, også militært.
GS: Terrorister har erklæret os krig. Og det vil de blive stillet til regnskab for.
[Klapsalver]
UD siger at selv om Tyskerne, ligesom de øvrige NATO medlemmer, vil stå last
og brast med USA, sådan som de lovede i sidste uge, så er der betingelser.
GS: Tyskland er parat til at løbe militære risici men ikke til eventyr. Og takket
være den amerikanske regerings besindige holdning bliver det heller ikke forlangt
af os. Og sådan bliver det ved med at være.
UD fortæller at Europæerne er solidariske men vil tages med på råd. Og advarer
mod amerikansk enegang. Tydeligst den franske præsident, der i aftes besøgte det
Hvide Hus. Han gik i den amerikanske præsidents næsten daglige brug af ordet
krig.
JC: Jeg ved ikke om man skal anvende ordet ’krig’. Man kan sige, vi har en
konflikt af en ny karakter.
UD: Læg også mærke til bifaldene i den tyske forbundsdag, her er stemningen
heller ikke til bombastiske udmeldinger.
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GS: Vi er ikke i krig mod en eller anden stat. Vi er heller ikke [GS afbrydes af
klapsalver] Vi er heller ikke i krig mod den islamiske verden. [Klapsalver]
UD siger at tilbage i Washington og præsident Chirac, som er det første
Europæiske statsoverhoved, som har konsulteret præsidenten efter terrortragedien.
Storbritanniens Tony Blair følger trop i morgen.
00.02.52 – 00.04.27: PC spørger Svenning Dalgaard om europæerne er ved at få
kolde fødder. Det tror SD ikke, han tror at det, der bliver sagt nu, det kunne man
høre også for en uge siden. Men det er selvfølgelig lettere at slå ud med hånden og
sige total solidaritet. Det der er tale om er, at nu taler vi business, nu taler vi
virkelighed, og det er klart at det er svært for den første kansler i Tyskland siden
1945 at skulle gå i krig, uanset om man ønsker at kalde det noget andet. Det som
SD tror er nøglesætningen i dag, er det GS, den Tyske Kansler har sagt,
Europæerne vil have information, hvis de skal med i krig, og de vil have
konsultation. De vil med på råd, før end amerikanerne løsner det første skud, de vil
med på råd før de selv skal gå i krig, siger at Amerikanerne har sagt, efter hvad vi
læser i telegrammerne, allerede bedt om 300 tyske kommandosoldater, så vi er
langt inde i en forpligtende fase, hvor tingene begynder at ligge fast.
PC siger, at man vel kan sige at Europa historisk ved bedre end USA. SD siger at
det har de, i hvert fald over for kampen mod terroren, for man har jo haft massevis
af terrorangreb i Europa og Europæerne er vant til at se i øjnene at det ikke er
noget man kan ramme med at føre krig. At der er skal politiske midler til, at der
skal en politimæssig indsats til, så det er selvfølgelig også noget af det man møder.
Siger at det først og fremmest er det et forsøg på at være med til at definere, hvad
er det vi skal ud i, er det krig eller hvad er det, der skal ske. Og hvordan skal det
forme sig.
00.04.29 – 00.04.53: PC fortæller at i USA stadig er stor opbakning til
præsidenten. Præsenterer overskrifter:
PC fortæller at Venstre nu bryder borgfreden på Christianshavn, de vil have
statsministeren til at dokumentere, at der ikke bor terrorister i Danmark.
Fortæller at danske virksomheder står i kø for at få ekstra sikkerhed efter
terrorangrebene.
PC præsenterer en enkelt indlandsnyhed.
00.04.53 – 00.07.13: PC siger at der flere steder i verden er skepsis og tøven
omkring USAs trusler om militære offensiv mod bagmændene bag
terrorangrebene. Men at præsident Bush på hjemmefronten møder en enestående
opbakning.
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GWB, gentagelse af kommentar fra WTC, sammen med en brandmand: And the
people that knocked these buildings down, will hear all of us soon. [efterfulgt af
jubel]
PES fortæller at GWB er midt i den værste krise [Billede af et amerikansk flag i
ruinerne] for USA i mange år men også i den stærkeste politiske position, som en
præsident har været i meget længe.
George Earn, pensionist: He has handled the situation at hand very well.
Patrick Bempah, afdelingsleder: I think he is handling it the best way that anybody
could at this possible time.
Mark McKenzie, sælger: In the statements he has made over the past week, and
just constantly being out there in the front, pretty much speaking every day and
talking to the people who are dealing with all this destruction that has come over, I
think he has done an excellent job.
[Billeder af Bush ved hans indsætningsceremoni, jubel og demonstrationer.
Billeder af ham, sammen med hustruen Laura] PES fortæller at Bushs valgsejr
splittede nationen, at mange fandt ham dum og uduelig, men at han nu har næsten
90 procents opbakning i befolkningen, og nærmest 100 procents opbakning blandt
politikerne i kongressen.
Hillary Clinton, Senator, Democrat: As soon as we asked the president for the
additional money, he said, ”you’ve got it.
PES fortæller at Hillary Clinton og Charles Schumer, NY to demokratiske
senatorer, ”udtrykker ligefrem beundring for Bush.” Fortæller at de forlangte 150
milliarder kroner til NY.
Charles Schumer: He said, ”You’ve got it” and I stood there and I was ready to
hug him. I couldn’t because he was president.
Gentagelse af GWB: My message is for everybody who wears the uniform, get
ready. The United States will do what it takes to win this war.
PES siger at Bush udadtil optræder som handlingens mand, med vilje til at slå
tilbage og slå hårdt, men det er også tydeligt, at amerikanerne er indstillet på at
give Bush tid til at gøre det rigtige.
Mark McKenzie, sælger: We can’t just jump... jump the gun and start attacking
people, we really need to... It needs to be well thought out. And I think that’s what
they are doing right now, and that is why no action has taken place just yet.
Patrick Bempah, Afdelingsleder: I like the fact that he is taking his time to do an
investigation.
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Gill St. Claire, Internetsælger: I am sure that civilian lives will be lost when we do
attack, or who knows what we are going to do. But we don’t wanna look like we
have stooped to their level.
PES siger at Præsident Bush midt i tragedien står i en ønskeposition, stærkere end
nogen sinde. Nu skal han så vise, hvilket stof han er gjort af.
00.07.13 – 00.09.33: PC siger at de amerikanske myndigheder nu har et klart
billede af, hvem flykaprerne var og hvordan de arbejdede. Og det er på flere måder
et andet billede af en terrorist end både vi, og efterretningstjenester har haft.
Lars Toft Rasmussen fortæller at FBI, det amerikanske forbundspoliti har
identificeret 19 kaprere på de fire fly. Flere af kaprerne havde opholdt sig i USA i
måneder eller år, før de udførte deres handling. Lovlydige mennesker, der helt
frem til check-in skranken sidste tirsdag gjorde et sympatisk indtryk. Enkelte med
kone og børn.
LTR fortæller at en af dem, Marwan Al Shehhi boede her [billeder af et motel] på
et motel i Florida, [Billeder af et pasbillede] indtil to måneder før sin død.
Et ægtepar bliver vist billedet og siger ”Yes, this man was here.
[billeder af et fly, der rammer ind i WTC] LTR siger at det formentlig var ham der
styrede fly nr. 2 [Billede af Marwan Al-Shehhi] ind i WTC i NY.
Diane Surma, Motelejer: When I looked at the registration it was like, my heart
started beating. [Billede af registreringen] I couldn’t believe that a nice guy like
this could cause so much damage.
LTR siger, at ligesom de andre terrorister var han veltilpasset, drak endda alkohol,
hvad rettroende muslimer ellers ikke må. Ikke den fanatiske, hellige kriger, som
mange forbinder med terrorisme [billeder af håndaftryk på en væg]. LTR fortæller
at jagten på hans medskyldige er i fuld gang, efterforskningen er den største i
USAs historie.
John Ashcroft, Justitsminister, USA: We also have a responsibility to use every
legal means at our disposal to prevent further terrorist activity, by taking people
into custidy who have violated the law, and who may pose a threat to America.
LTR fortæller, at foreløbig 75 personer blevet tilbageholdt, og at nogle af dem
sættes i forbindelse med en teori om, at terrorhandlingen skulle have været endnu
mere omfattende.
JA: We are looking at the possibility that there may have been more than four
planes targeted for hijacking. But we are not able, at this time, to confirm that.
LTR fortæller at myndighederne især interesserer sig for to fly, der lettede
nogenlunde samtidig med de fire kendte terrorfly. American Airlines, route 43 til
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Newark, der blev pålagt at lande i Cleveland, og American Airlines, route 1729,
der landede i St. Louis. Fortæller at to mænd fra route 1729 blev anholdt kort efter
med hobbyknive af samme type som kaprerne brugte, begge havde
pilotuddannelse. Spørgsmålet er nu om der går flere veltilpassede terrorister frit
omkring, som skal udføre andre, allerede planlagte terroraktioner.
00.09.33 – 00.11.41: PC fortæller at den politiske borgfred kun holdt en uge, at
Venstre nu kræver dokumentation fra Statsminister PNR om at der ikke findes
terrorister i Danmark, eller folk, der støtter terrorister.
Indslag af Michael Stuhr. Ulla Tørnæs har sendt et brev til statsministeren, siger at
hun er forundret over at statsministeren så håndfast har afvist, at det skulle være
tilfældet, når både udenlandske og danske eksperter mener noget andet. Venstre
kræver dokumentation for PNRs udtalelser, inden 14 dage.
Bendt Bendtsen udtaler sig også kritisk, siger at venstrefløjen har stækket
efterretningstjenesterne. Regeringen afviser kontant, siger at det ikke er tiden til at
diskutere sagen på dette plan og siger ”man må styre sig”
PC fortæller at Statsministeren ikke ønskede at kommentere Venstres brev.
00.11.41 – 00.13.55: PC siger at hele verden nu i en uge har talt om terrorisme.
Men samme verden har ikke den samme forklaring på, hvad terrorisme er. Og det
er heller ikke så enkelt. PC præsenterer en række eksempler på terrorisme, der
nogen kalde kaldes for frihedskamp og terrorister, der nogle gange ender som
statsledere.
Indslag af Lally Hoffmann: Terrorisme, ordet har brændt sig fast og jagten på de
skyldige er intens. Men det sete afhænger af øjnene der ser.
Diskussion af betydningen af terrorisme og en historisk gennemgang af
terrorismen, bl.a. om terrorister, der tidligere har været terrorister. Arafat er et af
eksemplerne, men LH fortæller at han i dag stiller sig bag om USA i kampen mod
terrorismen.
[Billeder af OBL og bevæbnede mænd ude i et klippe landskab] LH fortæller at
Osama bin Laden i dag er USAs fjende nummer et. I ’89 var han manden [Billeder
af mand, der står med et stort maskingevær] som USA, Pakistan og Saudi Arabien
stod bag i Afghanistan. CIA trænede bin Laden i sikkerhedsforhold, den gang var
fjenden Russerne.
Finn Johansen, Major, Forsvarsakademiet: Den gang så man... så man hans
funktion i en anden sammenhæng, og terroristen tjente, om man så må sige, vores
forhold, ja.
LH fortæller at jagten er gået ind på den brugbare terrorist af i går. Opholdssted
fortsat formentlig Afghanistan.
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00.13.55 – 00.14.47: PC fortæller at Danmark er europæisk topscorer når det
kommer til vilje til væbnet kamp mod terrorister. Fortæller at 8 ud af 10 danskere
siger ja til at sende danske soldater i kamp.
Indslag af Anna Foss, der siger at Danmark er det land i Europa, hvor aktioner
mod de ansvarlige for terrorangrebet i NY, møder størst støtte.
Steen Rynning, Forsker, Center for Freds- og Konfliktforskning: Danmark har op
igennem 90’erne meget stærkt støttet NATO, det begyndte i starten af 90’erne og
er blevet forstærket i og med at vi har haft et ambivalent forhold til EU.
AF fortæller at Gallup International har undersøgt holdningen til militære
gengældelsesaktioner i i alt 15 lande. Her et udsnit af undersøgelsen:
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AF siger at i Danmark, Storbritannien og Luxembourg, størst tilslutning. Finland,
der ellers er et land vi ofte sammenligner os med ligger i bunden.
Steen Rynning: Finland har i mange år haft en neutral politik. Danmark har nu i
over 50 år været medlem af NATO, og er vant til at deltage i alliancer.
00.14.47 – 00.14.53: PC fortæller at Udenrigsministeriet her til aften melder at der
nu er vished for, at der ikke er danskere blandt de savnede i USA.
00.14.53 – 00.16.20: Indslag om øget efterspørgsel hos sikkerhedsfirmaer i
Danmark efter terrorangrebene. Fortæller om efterspørgsel efter brevscannere og
bombehunde, fra både danske og amerikanske firmaer.
00.16.20 – 00.18.25: Indslag af Lennart Sten om firmaer, hvor kunderne er
afventende, f.eks. i turistbranchen og i forhold til markedsføring.
Fortæller at aktierne på luftfartselskaber rasler ned, at SAS har tabt 30 procent
[ikke et ord om, at bestyrelsen er gået af]. Fortæller at der i de første dage ikke
blev solgt nogle ejendomme, men efter at renten er sat ned sælger mæglerne igen.
Diskussion om indflydelsen på forbruget.
00.18.25 – 00.20.13: Indslag om lægemangel i Danmark. Ingen forbindelse til 11.
september.
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00.20.13 – 00.22.00: Indslag om af Vagn Simonsen om komikeren Mette Lisby,
som har måttet ændre sit nye show efter terrorangrebene. Siger at folk f.eks. har
nogle andre billeder af GB nu end inden terrorangrebet. Siger at det klart at man
bliver nødt til at forholde sig til det.
Fortæller bl.a. at hun ikke vil nævne islam i showet, men at hun nok vil omtale
folkekirken. MLi fabler om folkekirken. Klip, der viser MLi på scenen.
00.22.00 – 00.22.34: Vejret med Lone Seir. Afslutter med ”Og så tilbage til Mr.
News.”
00.22.34 – 00.23.26: PC præsenterer: Først lavede han balletten om Elvis, nu
kommer den om Beatles, og siden følger en tredje og endnu hemmelig ballet. Vi
slutter hos Peter Schaufuss i Holstebro. God aften. [Billeder fra en meget moderne
ballet om Beatles]
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DVD 2436
TV2 Nyhederne 20. september 2001
Nyhederne, 20.09.2001, kl. 19.00-19.25
00.00.00 – 00.00.24: Nyhedsintro, præsenteres af Per Christiansen. [Billeder fra en
demonstration i Pakistan] Tusinder af Pakistanere på gaden i byen Peshava, De
protesterer mod regeringens støtte [En dukke i jakkesæt brændes af] til USA.
00.00.24 – 00.02.03: [Grafikken ændres, Overskrift 9 DAGE EFTER, billede af
OBL med skydevåben, tekst: Forlad landet]
PC: I Afghanistan opfordrede de religiøse ledere i dag terrorchefen Osama bin
Laden til selv at forlade landet. De nægter at udlevere ham. Indslag af Michael
Trangbæk
[Billeder af de religiøse ledere] Toppen af Afghanske Mullaher besluttede sig på
vegne af det Afghanske muslimske samfund. Og rådet anbefaler at FN og den
muslimske organisation UIC i stedet for USA bør undersøge, hvem der står bag
angrebet. Imens bør Osama bin Laden for at undgå misforståelser og ulykker for
Afghanistan forlade landet.
MT fortæller at talsmanden i det Hvide Hus, Ari Fleischer, konstaterede at Osama
bin Laden skal udleveres nu, og ikke bare have lov til at flytte til et nyt skjulested.
[Billeder fra en demonstration i Pakistan] Afghanistans Mullhaer understreger, at
hvis USA alligevel angriber Afghanistan, vil det blive betragtet som et korstog og
forpligte enhver rettroende muslim i hele verden til at svare igen med hellig krig.
Qazi Hussain Ahmed, Partileder, Jamaa’t-e-Islami, Pakistan: We believe that the
hegemonistic attitude of USA in world affairs is the decit cause for the antiamerican sentiment, througout the world.
[Billede af en masse faldskærme, der kommer ud af et fly i luften] USA fortsætter
nedtællingen til krig og der forlyder [Billeder af soldater med skydevåben] hvornår
Osama bin Laden skal forlade Afghanistan.
Ty Clark, Sergent, USA: Spouses, families, parents and children are all worried
and don’t wanna se their husbonds go off. But that’s our job, so we are here to do
it.
[Billeder af hangarskib] MT fortæller at hangarskibet USS Roosevelt i dag sejlede
mod middelhavet fra flådebasen her i Norfolk, Virginia [billeder fra basen]. 15.000
søfolk og marinesoldater bemander den såkaldte Amfibious Ready Group, der
udover hangarskibet omfatter to mindre krigsskibe, og to ubåde med Tomahawk
missiler.
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00.02.03 – 00.02.27: Tilbage i firserne støttede den danske politiske højrefløj de
islamiske fundamentalister i Afghanistan. Det om lidt.
PC præsenterer Nyhedernes overskrifter.
Fortæller at NYerne frygter nye terrorangreb, men at det bliver boende i deres
højhuse.
Debatkrig på internettet om muslimer i Danmark. Der lægges ikke fingre imellem.
Muslimer i Aabenraa, de fatter ikke, hvorfor danskere kaster brandbomber, også
mod dem.
00.02.27 – 00.04.30: EUs justitsministre tog i dag de første skridt mod en fælles
omfattende anti-terrorpakke. Efter planen skal den træde i kraft allerede til nytår.
Indslag af Svenning Dalgaard, der fortæller at EUs justitsministre i dag satsede på
en hurtig harmonisering af antiterroristlovgivningen. Den er i dag vidt forskellig i
de 15 Europæiske lande.
Antoine Duquesne, Ministerrådet, EU: På det indenrigspolitiske område vil der
blive taget forholdsregler på følgende områder: Udveksling og behandling af
oplysninger. Praktisk samarbejde mellem specialister i terrorbekæmpelse.
Foranstaltninger ved grænserne og beskyttelse af borgerne.
SD fortæller at Justitsministrene satte tre skibe i søen i dag. For det første skal de
15 lande blive enige om en definition på, hvem der egentlig er terrorist. For det
andet skal terroristmistænkte, hurtigt og automatisk udvises til et andet land, som
eftersøger dem. Og for det tredje skal også USA nyde godt af de nye hurtige
udvisninger.
SD fortæller at Danmark lægger mest vægt på at sikre disse hurtige udvisninger af
terrormistænkte.
Frank Jensen, Justitsminister, Soc. dem: Jeg er ikke i tvivl om at vi også i Danmark
kommer til at skulle revidere vores egen udleveringslovgivning sådan at vi i videre
omfang kan udlevere folk fra Danmark og også i nogle situationer egne
statsborgere på nogle givne vilkår.
SD fortæller at der derimod fortsat er stor enighed om, hvorvidt medlemskab af
terrororganisationer skal gøres ulovligt.
Thomas Bodstrøm, Justitsminister i Sverige: Nu skal vi se, om det her forslaget
också er anpassat svenska bestämmelser Och om det inte er det, så må vi fortsätta
dom diskussionerne, dels inom EU forståss, men också i Sverige och se om vi skal
ändra något. Men jag er positiv til dom her sakerna.
FJ: Forbyder man en organisation, som er kendt af alle, at nu er den organisation
forbudt, jamen så omgør de organisationen og så arbejder de på et nyt grundlag og
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så er de ikke længere på listen over de kriminelle organisationer eller at de arbejder
mere som en illegal undergrundsorganisation.
SD fortæller at Danmark til gengæld er stærk tilhænger af at få samarbejdet med
USA med USA styrket, så eventuelle terrormistænkte kan udvises til USA.
00.04.30 – 00.07.03: PC fortæller, at hvis USA angriber Afghanistan, så er unge
Taleban sympatisører rede til at dø i hellig krig. Indslag af Michael Rastrup
Schmidt, som har mødt tre unge fra den koranskole i Pakistan, som har uddannet
de fleste af medlemmerne i Afghanistans Talebanregering.
[Billeder fra Pakistan] Pakistan er i dag Talebanstyrets tætteste støtte. Men efter
tragedien i USA er Pakistanerne ikke længere begejstrede for at få fokus på
Talebanforbindelsen. Det gælder især fokus på denne islamiske koranskole, der har
3.000 elever. Den ligger i Pakistan, men den uddanner Talebans unge elite i Islam.
Tolv Talebanministre er uddannet på skolen. Den Pakistanske efterretningstjeneste
har forbudt skolen enhver kontakt med vestlige journalister. Siger at de mødtes
med tre af deres elever ved Kabulfloden. De advarede alle tre USA om at angribe
deres land og siger at alle Imperier, der har angrebet Afghanistan er gået i
opløsning.
Mula Ashigullam: Vi er fuldstændig overbevist om, at hvis USA angriber
Afghanistan, så vil Amerikanerne blive ødelagt. De vil lide sammes skæbne som
Alexander den Store, Sovjetunionen og Storbritannien.
[Billeder af de tre elever, der sidder og drikker Coca Cola] MRS fortæller at
eleverne på koranskolen forbereder sig på at lægge lærebøgerne væk og gå i krig.
Mula Niek Mohd: Hvis USA angriber, vil alle afghanere kæmpe imod dem, og det
samme vil alle muslimer over hele verden. De vil alle sammen deltage i den hellige
krig.
Taleban har allerede bebudet, at hvis USA angriber så vil man erklære Jihad, hellig
krig.
Mula Rahat Khan: Når det er hellig krig frygter man ikke døden. Allah siger, at
hvis vi overlever bliver vi helte, og hvis vi dør i hellig krig, kommer vi direkte til
Paradis. Det drømmer vi alle sammen om.
MRS siger, at på trods af al Talebanretorik om hellig krig, så understreger
studenterne, at de er imod massakrerne i NY.
Mula Niek Mohd: Vi fordømmer de angreb, som fandt sted i USA. Det var et
angreb på menneskeheden.
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MRS: Hvis amerikanerne indleder en landkrig i Afghanistan, så må det indse at
deres egne soldater skal møde titusindvis af religiøse Talebansoldater, for hvem
det er en ære at dø martyrdøden. MRS, TV2, ved Kabulfloden.
00.07.03 – 00.09.12: [Grafik: 9 DAGE EFTER, billede af Lars Løkke Rasmussen,
tekst: Gav penge til Mujahedin] PC fortæller, at tingene er blevet vendt op og ned
siden i 80’erne, hvor Afghanerne kæmpede imod Sovjetunionen. I dag terrorister,
den gang frihedskæmpere som den danske politiske højrefløj støttede. ”På
hesteryg i Afghanistan, med lommen fuld af kontanter, var blandt andre venstres
nuværende næstformand.”
[Billeder af Afghanere med tunge våben] Indslag af Line Gamborg. Støtten til
Mujahedinernes til kampen mod Sovjetunionen kom især fra Venstres ungdom.
Formanden hed den gang Lars Løkke Rasmussen.
LLR: Men det er jo nemt også at sidde og være bagklog, man skal huske på at den
gang var der altså en konflikt, hvor et af de ondeste imperier i verden,
Sovjetunionen, det Sovjetiske imperium med hele deres teknologi og al deres kraft
og magt væltede ind over landegrænserne til et af verdens absolut fattigste lande.
Og helt grundlæggende, der kunne man kun stille sig på Afghanernes side.
[Billede af Lars Løkke Rasmussen, sammen med tre Afghanere, har Afghansk tøj
på og holder et skydevåben i hænderne]. LG siger: Det gjorde han så. Her er en
tretten år yngre Lars Løkke Rasmussen fotograferet sammen med de Afghanske
partisanere, iført en traditionel Afghansk klædedragt og Kalashnikov.
LLR: Jamen, det har jeg det ikke dårligt med. Altså, jeg står ved, at vi har støttet.
Jeg synes ikke man kan klandre, hverken USA eller en gruppe unge danskere for at
støtte den Afghanske Mujahedin-bevægelse i kampen mod Sovjet-Rusland i
80’erne.
LG fortæller at siden da har tingene ændret sig i partiet Venstre. I går krævede
Venstres politiske ordfører, Ulla Tørnæs, en garanti fra regeringen.
Ulla Tørnæs: ”Jeg vil gerne have en garanti for, at der ikke sendes penge til
udlandet fra Danmark og at der ikke opholder sig terrorister i Danmark.
[Billeder af Afghanere, der sender missiler af sted] LG fortæller at Mujahedinerne
er fundamentet for det Talebanstyre, som huser verdenssamfundets fjende nummer
et, [Billede af OBL med en skyder] Osama bin Laden. [Billeder af tankvogne] Det
er derfor topmålet af hykleri, når venstre kræver garantier, mener SF.
Villy Søvndal, Forsvarsordfører, SF: Der er jo tanker om det i dag fra
højrepartierne, at det skal gøres ulovligt at støtte ekstremister. Det synes jeg
personligt er en god idé, men det er da ganske interessant, at de i samme parti
aktivt har støttet ekstreme, fundamentalistiske muslimske bevægelser.
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LLR: Altså, Talebanmilitsen var jo ikke trådt frem den gang. Vi har støttet de mere
moderate dele af den afghanske modstandsbevægelse [Billede vises igen] og vi har
støttet det mål rettet på en måde, der gik ud på at lære børn at læse og skrive. Det
er der sådan set ikke nogen grund til at beklage.
00.09.12 – 00.09.38: PC fortæller at terrorangrebet nu koster tusinder af
arbejdspladser. British Airways fyrer 7.000 ansatte som følge af angrebene.
American og United Airlines har i dag sammen med to andre flyselskaber bebudet
fyringer af 63.000 ansatte.
00.09.38 – 00.12.21: PC: De mange millioner mennesker i NY forsøger at vende
tilbage til et normalt liv efter at byens vartegn styrtede i grus. Men selv om
NYerne spørger hinanden om det kan ske igen, har det ikke givet skræk for
højhuse.
Indslag om vigtigheden af højhusene, om højhusene omkring WTC og om den
bygningskonstruktionsmæssige forklaring på, at WTC styrtede sammen.
Interview med Gunner From, investeringsekspert, og Lisbeth Wrang, som bor i et
af højhusene.
UT fortæller, at det er uklart om WTC tårnene kommer op igen, for moden og
tidsånden har allerede inden tårnenes tragiske fald, budt på lidt lavere, lidt
beskednere høje huse.
Bruce Fowle, Højhusarkitekt: I think it is the end of the stand-alone, iconic high
rise buildings, such as the WTC. When you start to build buildings as tall as a 100
stories, they don’t make a lot of economic sense. They don’t function very well.
There is so much inefficiency in that type of structure. It’s usually not done for
rational reasons, it’s done for either symbolic reasons or egotistical reasons, or
something other than what really makes places work and cities work.
UT: Da de to tårne faldt, faldt også en del af den amerikanske tro på fremtiden.
Den postterroristiske periode vil præge folks sind og den vil også præge
arkitekturen.
00.12.21 – 00.13.59: PC: En voldsom debatkrig om muslimer i Danmark raser på
internettet. Og efter tirsdag den 11. er tonen blevet skærpet.
Indslag af Jan Vesterlund.
”Hvornår maner vi os op og smider disse slanger ud.” Bare et eksempel på hvad
man kan finde i netkrigen. Debatindlægget handler om danske muslimer og er fra
Berlingske Tidendes online læserdebat.
Bent Blüdnikow, Debatredaktør, Berlingske Tidende: Den har jo været
voldsommere end vi nogensinde har set den tidligere, det er klart at folk virkelig er
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blevet følelsesmæssigt påvirkede af det her. Og derfor er grænserne også blevet
rykket.
JV fortæller at debatten raser på debatgrupper og hjemmesider og i avisernes
online debatter. ”Muslimer er opstået af skidt og i slam” står der for eksempel i
dette indlæg.
Fatih Alev, Fmd., Foreningen af studerende muslimer: Jeg vil betegne debatten
som hadsk og, hvad skal man sige, ikke særlig nuanceret.
JV fortæller at i Berlingskes netdebat er den eneste grænse, at loven overholdes.
Netdebatten får mere frit slag end de gammeldags læserbreve.
BBl: Det er vel en konsekvens af, at man føler at grænserne hele tiden udvikler sig,
vi kan ikke mere være overdommere, vi kan ikke tillade os at sige at det er ikke
pænt.
JV: ”Er det islamisk forsvarligt at dræbe civile i kampen for retfærdighed?” Klik
ja, eller nej. Spørgsmålet står på foreningen af muslimske studerendes hjemmeside,
og formålet med spørgsmålet er, ifølge organisationen, at muslimer ikke går ind
for terror. Indtil nu har seks ud af 10 svaret nej, to har svaret ja og to ved ikke.
Fatih Alev: Så er der altså et stort flertal, der siger, nej, islam har intet med det at
gøre. Det er så en måde man kan vise det på, det er selvfølgelig ikke den perfekte
måde at gøre det på men det er i hvert fald en måde at gøre det på.
JV siger at online debatten har udvidet grænserne for det tilladte.
BBl: Vi giver alligevel lidt mere lov til bask.
00.13.59 – 00.15.59: PC: Mareridtet på Manhattan har efterladt den vestlige verden
i en tilstand af afmagt. Krig? Og i givet fald, mod hvem. Eller findes der andre
måder at løse konflikten på? Ja, siger en af de fremmeste freds- og konfliktløsere,
han besøgte i dag København.
Indslag af Eva-Marie Møller: For at undgå en verdenskrig og nye terrorangreb
anbefaler den norske konfliktløser, Johan Galtung, at USA og vesten hurtigt
kommer i dialog med de muslimske lande.
Johan Galtun, Freds- og konfliktforsker, forfatter: Der kræves tålmodighet. Jeg har
været sammen med muslimer i en række lande som er det, vi i Vesten drister os til
at kalde fundamentalister. Jeg har prøvet at forstå deres grunde og jeg finder deres
grunde meget overbevisende. Og at det stort set er vi som kan sige det største
ansvar, jeg bruger med vilje ikke ordet skyld. [Billeder af tårn 1, WTC, der styrter i
grus]
EMM spørger hvordan den vestlige verden konkret komme i dialog med de
mennesker, der står bag det her.
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JG: Man tager de tre bedste konfliktløsere i verden, der findes i dag. De hedder
Jimmy Carter, Frederick De Klerk og Nelson Mandela. Du giver dem den opgave
at tage kontakt med dem og tage kontakt med GWB. Sidde og snakke med dem
begge. For al del, bring ikke bin Laden og George Bush sammen. Jeg tror ikke det
er nogen god ide.
[Billeder af bl.a. Arafat] Johan Galtung har arbejdet som FNs konfliktløser i
Palæstina, Jugoslavien og Golfregionen. Han fremhæver erfaringerne fra Tyskland,
som et bud på en løsning af den aktuelle konflikt. [Billeder fra Tyskland] Tyskland
har med nederlag og had i bagagen kunnet arbejde målrettet på forsoning.
JG: Det bedste bidrag Tyskland kunne yde i dag var at sende 1000 funktionærer,
som har arbejdet med området, til USA og til enkelte steder i Al-Qa’ida –
netværket. Til begge steder. De kunne fortælle lidt om hvordan forsoning foregår.
EMM siger at sammen med de tyske eksperter bør FNs konfliktløsere straks
tilbyde deres hjælp. PC afslutter indslaget ved at fortælle at JG er æres- eller
gæsteprofessor ved 30 universiteter verden over.
00.15.59 – 00.17.57: PC fortæller at i en række vestlige lande er muslimer blevet
overfaldet efter terroraktionerne og det er også sket herhjemme, senest i Aabenraa,
hvor tre mænd kastede en brandbombe mod en boligblok og skrev ”Muslimer skal
dø”.
Indslag af Kristian Frederiksen: Drengene i Kolstrup har svært ved at forstå det
avisen skriver om deres hus. ”Brandbombe mod muslimer”. Tre mænd kastede en
molotovcocktail og skrev racistiske ord på væggene: ”Muslimer skal dø”.
Udtalelse fra en dreng i området: Det er dårligt de har skrevet det her. De skal jo
ikke skrive det her, det er i USA det foregår. [Billeder af drengene, der læser i
avisen, der fortæller om det]
KF siger at de voksne også har svært ved at forstå, at muslimerne her i Høje
Kolstrup i Aabenraa skal chikaneres efter terrorangrebet i USA.
Raid Abdel-Rasoul, Muslim: Vi har ikke lavet noget forkert her. Hvis det er sket i
USA, det rager ikke os.
Burco Keleickayr, Muslim: Hvis nogen ville komme og spørge mig om jeg var
muslim eller dansker, så havde jeg nok sagt jeg var dansker. For at det ikke skulle
gå ud over mig eller min familie.
KF fortæller at der næsten er ryddet op efter hærværket i Høje Kolstrup, kun
”Power” i ordet ”White Power” er tilbage.
KF fortæller at det ser lidt anderledes ud i Helsinge, i går morges nedbrændte dette
rækkehus, her skulle flere flygtninge have været flyttet ind. Branden var påsat.
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KF fortæller at i København har et Pizzeria fået ruderne smadret, [Billeder af en
muslimsk bøn ude på gaden] og en Moske er blevet angrebet med fire
molotovcocktails. Og i Århus har en kvinde forsøgt at sætte ild til naboens
lejlighed, som hævn for terrorangrebet.
KF fortæller at i Aabenraa tror politiet, at der er tale om drengestreger.
Jørgen Søndergaard, Kriminalinspektør, Aabenraa: Jeg tror ikke det er en tendens.
Men der har jo været så meget fremme af forskellig art nu og her, ikke også, og der
er måske ligesom ved at komme en forkert stemning synes jeg. Så jeg håber
bestemt hernede at det er en engangsepisode.
[Billeder af drengene med avisen] Engangsepisode eller tendens, lige meget hvad,
drengene i Høje Kolstrup har svært ved at forstå, hvorfor.
PC fortæller at siden terrorangrebet har været 15 bombetrusler i DK, det er lige så
meget som normalt er på et helt år.
00.17.57 – 00.21.09: Indlandsnyheder.
00.21.09 – 00.22.47: Indslag om en kunstudstilling i Odense, hvor 30 amerikanske
kunstnere skulle udstille. Kun én kom til Danmark.
Polly Apfelbaum fortæller at hun tror det er fordi folk gerne vil være hjemme og
ikke har lyst til at rejse. Fortæller om hendes oplevelser af tragedien, siger at det
påvirker hende. Siger at vi ønsker kontrol, men at vi ikke altid kan have den.
00.22.47 – 00.23.22: Vejret med Charlotte Autzen
00.23.22 – 00.24.05: PC siger at vi slutter på Union Square i NY. [Billeder en
mand, lys på jorden i baggrunden] Det er især her NYerne mødes for at tænde et
lys i mørket. Og mindes [Billede af mor og datter, der lægger et lys] Omkring
6.000 mennesker savnes efter angrebene i NY og W [Billeder af lys og
amerikanske flag] og myndighederne siger at der næppe bliver fundet flere i live
[Billede af en mand, med et lille barn].
Afslutning af Nyhederne. [Billeder fra Union Square, nærbillede af et flag, hvor
der står Don’t give up, keep looking for people]
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DVD 2437
TV2 Nyhederne 21. september 2001
Nyhederne, 21.09.2001, kl. 19.00-19.25
00.00.00 – 00.00.24: Nyhedsintro, Jes Dorph Petersen.
[Billeder fra den amerikanske kongres, hvor Bush holder tale]
GWB: ”Either you are with us, or you are with the terrorists” [Alle rejser sig og
klapper]
Udtalelse fra en Talebantalsmand: [Billeder af to Talebanere, stor mængde
mikrofoner foran dem og en masse journalister blandt tilhørerne] ”We will never
surrender to evil and might”
00.00.24 – 00.00.51: JDP: Præsidentens tale i nat er så ultimativ, at en
militæraktion nu er det mest sandsynlige. Så nedtællingen er i gang, til det
amerikanerne selv kalder en krig, verden over mod terroristerne. En lang krig som
også Danmarks udenrigsminister bekræfter i dag.
ML: Det her er ikke noget man klarer i lysglimt fra nogle raketter, det er en lang,
lang indsats.
JDP siger at spørgsmålet nu er, hvornår amerikanernes operation går i gang.
00.00.51 - 00.01.18: JDP præsenterer de øvrige overskrifter. JDP fortæller at her i
NY, på oprydningens tiende dag, er der trøstesløshed på katastrofeområdet, antallet
af savnede og døde er nu vokset til 6.574.
JDP fortæller at de amerikanske soldater siger farvel til deres familier. [Billeder
vises, følelsesladet afsked] Hæren, flåden og luftvåbnet er nu på vej til
konfliktområderne.
[Billeder af urolig demonstration i Pakistan] JDP fortæller at i Pakistan blev fire
dræbt og adskillige såret under demonstrationer i dag.
00.01.18 – 00.03.28: JDP: først til Washington og årsagen til vreden i Pakistan,
nemlig den tale præsident Bush holdt i nat. Et ultimatum både til Talebanstyret i
Afghanistan og til alle andre lande, der huser terrorister. Dem, der ikke
samarbejder er fjender, og de bliver angrebet.
[Billeder af GWB, der går ind i kongressen under klapsalver]: Indslag af Michael
Trangbæk., der fortæller at Præsident GB blev modtaget som sejrherre i den
amerikanske kongres, hvor han på hjemmebane i nat stillede ultimative krav.
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GWB: Close immediately and permanently every terrorist camp in Afghanistan.
And hand over every terrorist and every person in their support structure to
appropriate authorities. [Klapsalver, medlemmerne af kongressen rejser sig].
MT siger at Talebanstyret afviser USA og advarer mod at udpege OBL som
bagmand. Det er en ren rygmarvsreaktion fra USA.
Abdul Salam Zaeef, Talebans ambassadør i Pakistan via tolk: [Billeder fra
pressekonference i Afghanistan] We will not be ready to give Osama bin Laden
without any proof.
[Billeder af kongressen, der klapper ad GWB] MT siger at præsident GB sagde til
kongressen og nationen, at der ikke er noget at tale om, enten makker de ret eller
også vælger de selv at blive USAs fjender.
GWB: Every nation in every region now has a decision to make. Either you are
with us or you are with the terrorists [Folk rejser sig og klapper, militærfolk bliver
siddende]
MT siger at den slags tordentale preller af på Taleban, der er vant til krig.
ASZ: It should be well known that we will never surrender to evil and might.
GWB: I have a message for our military. Be ready. I have called the armed forces
to alert, and there is a reason. The hour is coming when america will act, and you
will make us proud. [Folk rejser sig, klapsalver. Billeder af en politimand og en
brandmand, der er til stede vises, efterfulgt af billeder hvor GWB på vej fra
talerstolen hilser på folk]
MT uanset hvilken form USA’s angreb kommer til at få, så har Talebanstyret og
Afghanistan ikke meget at tabe. De er i forvejen kun anerkendt af Saudi Arabien,
Pakistan og De Forenede Emirater, og hårde FN sanktioner har længe lammet
landet, der lever i ruiner efter et kvart århundredes krig. Befolkningen lever i dag
på sultegrænsen.
00.03.28 – 00.05.23: JDP siger til PES at præsidentens tale i Washington i nat vel
var mest en krigserklæring og kun ganske lidt et forhandlingsudspil. PES siger, så
afgjort. Bush stiller et ultimatum til Talebanstyret i Afghanistan, uden nogen som
helst forventning om at de vil leve op til det. Og man må gå ud fra at når man har
sat supermagtens prestige ind på den slags, så vil man også lade handling følge
ord. Med andre ord, en krigserklæring.
JDP spørger om man også siger det samme i Washington, at en krig, en
militæraktion er mere end sandsynlig nu. PES svarer at det er det, man først og
fremmest snakker om. Bush gjorde opmærksom på at det her ikke var en krig som
nogen anden, man vil også bruge andre ting, der skal i høj grad
efterretningstjenester ind i det, man vil forsøge at stoppe de økonomiske kilder
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som terroristerne har, men forventningen er i høj grad at det her også bliver en krig
i konventionel forstand.
JDP siger at vi hørte at tropperne er på vej, at Præsidenten selv siger at de er i
højeste alarmberedskab. Spørger om man taler om i USA, hvornår aktionen skal
starte. PES siger at man taler meget om det, at medier og eksperter spekulerer
meget i det. Ingen kender naturligvis tidspunktet, men man fik fornemmelsen af i
talen i aftes, at Bush virkelig forberedte amerikanerne på at der kom en krig, og
derfor fik man også fornemmelsen af at det sikkert ville blive snart. Om vi taler
nogle dage, en uge, det ved jeg ikke, men man fik i høj grad fornemmelsen af at
det kommer meget snart.
JDP siger at præsidentens tale luftede vel også det faktum at det ikke bliver en
lynkrig, det bliver en meget, meget lang kampagne. PES siger til det, at det er med
et meget ambitiøst mål Bush sagde direkte, at det her ikke er forbi før hvert eneste
globale terrornetværk er blevet stoppet og besejret. Det er et meget, meget
ambitiøst mål, der åbner for et krig på alle mulige fronter og det er nok det farlige
ved den her, og det bliver nok det, der bliver svært at leve op til.
00.05.23 – 00.07.11: JDP: Fuld støtte til USA, også her fra Danmark. Statsminister
PNR siger i dag at Danmark er med USA hele vejen. Venstrefløjen på
Christiansborg til gengæld, kalder støtten en blankocheck til det amerikanske
militær.
Indslag af Tanja Nyrup Madsen, der fortæller at statsministerens opbakning til
USA var også i dag uden forbehold. Også når det gælder Bush’s krav til det
amerikanske Talebanstyre, om hurtig udvisning af alle terrorister.
PNR: Danmark bakker fuldt og helt op om dem, Jeg har sagt det før og jeg vil
gerne sige det igen, til USA. Vi er med jer hele vejen.
TNM fortæller at Statsministeren selv fik opbakning fra et bredt flertal i
folketinget, på en række møder her til eftermiddag. Men støtten må ikke blive en
blankocheck til USAs militær, siger SF.
Holger K. Nielsen, Formand, SF: Det ville være dybt alvorligt og dybt
forfærdeligt, hvis en masse uskyldige mennesker i Afghanistan, at de bliver ramt af
det her [Billeder fra Afghanistan eller Pakistan?] Det er jo ikke dem, der er årsag
til at det her er sket. [Billeder af to kvinder fra Pakistan] Og derfor synes jeg det er
betænkeligt, at den danske regering er så uforbeholden i sin støtte til den
amerikanske regering.
Interview med PNR. TNM spørger om PNR er fuldstændig tryg ved, at det USA er
i gang med nu kun går ud over de skyldige. PNR: [Tænker sig om] Desværre må
man se i øjnene, at der i en kamp af denne karakter vil være en risiko for, at andre
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mennesker end de direkte gerningsmænd også bliver ramt. Og jeg tror det ærlige
svar er, at det er en usikkerhed vi må lære at leve med.
ML: Retorikken er jo meget amerikansk, og det må man have forståelse for i den
situation, efter det massemord, der har foregået, men jeg tror man skal vente sig en
uhyre nøgtern målrettet indsats fra den amerikanske regerings side.
00.07.11 – 00.08.54: JDP fortæller, at efter møderne i København tog
statsministeren til Bruxelles til det ekstraordinære EU topmøde, der begyndte for
en time siden. Her skal de 15 EU lande finde en fælles linie over for amerikanernes
krigsplaner. Siger at situationens alvor er tydelig i den belgiske hovedstad.
Indslag af Svenning Dalgaard, som fortæller at politiet var i aktion i flere timer før
starten på EU topmødet. Gader inde i byen og motorveje, der leder ind til byen,
blev spærret for at undgå terrorangreb mod topmødedeltagerne. Fortæller at
Statsministeren mener, at der er behov for denne sikkerhed.
PNR: Jeg er desværre bange for, at det bliver et nær varigt indslag. Så meget desto
vigtigere er det, at vi fastholder vores retsprincipper i vore lande, og at vi nu går
sammen om en flerårig effektiv bekæmpelse af terrorismen. Det kan vi kun gøre i
en global alliance.
[Billeder af ledere, der ankommer til mødet, Berlusconi]
SD fortæller, at der var en sammenbidt stemning ved ankomsten, at ingen af de
øvrige regeringschefer ville sige noget. Fortæller at den danske statsminister mener
at budskabet til USA bliver klar støtte.
PNR: Det danske indlag vil samle sig om, for det første en klar
solidaritetserklæring med USA, ”vi er med jer hele vejen”, og jeg lægger meget
vægt på at vi når vi er færdige i aften har et klart signal, der lyder sådan, ”vi er med
jer hele vejen.”
[Billeder fra et mødelokale] SD siger, at det store spørgsmål bliver, hvor stor en
vægt EU vil lægge på militærstøtte til USA.
PNR: Jeg tror at militærindsat er en nødvendighed, men ikke en tilstrækkelighed.
Der skal andre indsatser til ved siden af den militære bekæmpelse. Nu skal vi have
fat i gerningsmændene bag terroristbombningen i USA og så skal vi fortsætte det
diplomatiske, politiske, økonomiske, efterforskningsmæssige pres.
00.08.54 – 00.10.34: JDP fortæller at vi skal direkte til Bruxelles, hvor topmødet
stadig er i gang. JDP spørger, hvorfor EU-lederne ikke vil kalde det her en krig,
som amerikanerne hele tiden gør. SD fortæller at han tror kun det er den danske og
den britiske statsminister, der i den grad siger ”vi er med jer hele vejen” også
uanset hvad I finder på, og i den grad er villige til at tale om krig. Siger at hvis man
tager tyskerne, som jo trods alt er det største land i Europa, hvis man tager Belgien,
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jamen så siger de ”det er ikke nogen krig, det er noget helt andet”. Når de ikke vil
sige krig, så er det fordi de mener det er for lidt og det er forkert. Briterne har vist i
Nordirland, at man ikke kan bekæmpe terrorister med krig, med militærmidler
alene. Tyskerne og Italienerne tilbage i 80’erne har vist at der skal politi til, så man
tror ikke på det og man ser gerne at USA lytter til de erfaringer man har fra
Europa.
JDP siger at det alligevel er tydeligt at EU støtter USA. Spørger om der slet ikke er
nogle forsøg på at undgå den sandsynlige militærkonfrontation, der lurer. SD siger
at han tror man er indstillet på at USA kører fra dem nu, at militæret bliver kørt i
stilling og at man også skal deltage i det. Det har man sagt klart, at det vil man
gøre fra de store EU landes side. Siger at der samtidig er et stærkt forsøg på at
blive brobygger i forhold til mellemøsten, i forhold til de muslimske lande,
Briterne sender f.eks. udenrigsministeren til Iran nu, for at forsøge at forklare dem,
at det her ikke betyder krig mod, men at det kun er imod terroristerne.
JDP spørger hvor længe de holder møder. SD siger at det gør de i et par timer
endnu, siger at der er en middag til sidst, hvor man netop skal tale mellemøsten,
siger at det er klart at de politiske signaler herfra, de også er vigtige.
00.10.34 – 00.11.06: JDP fortæller at fundamentalistiske grupper demonstrerede i
Pakistan i dag imod at landets præsident støtter USAs kamp mod terror. En kamp,
som de frygter vil gå ud over de skyldige. [Billeder fra en arrig demonstration]
JDP siger at selv om op mod 80.000 mennesker deltog var det ikke noget
tilløbsstykke, alene her i Karabachi, hvor 40.000 demonstrerede bor der nemlig 11
millioner mennesker. [Billeder af en dukke, der afbrændes] Siger at
sammenstødene mod politiet var så voldsomme, at fire blev dræbt og mange såret.
USA har angiveligt lovet mere økonomiske hjælp til Pakistan, hvis landet går med
i terrorkampen.
00.11.06 – 00.12.33: JDP siger de muslimske ledere her i Danmark tager klart
stilling og afstand fra angrebet på USA for ti dage siden. De danske muslimer
fordømte terrorisme under fredagsbønnen i dag.
Indslag af Anna Foss. [Billeder fra fredagsbønnen]
Mohammed Munir, formand, Minhaj Ul Quran moskeen: Vi har den dybeste
medfølelse med de 6.000 uskyldige ofre for det brutale angreb.
AF siger at efter 11. september og præsident Bs tale i nat, melder danske muslimer
klart ud.
Babar Baig, Talsmand, Minhaj-ul-Quran: Der er ingen tvivl om, at vi kæmper mod
al form for terrorisme, fanatisme og fundamentalisme. Det er noget som vi alle
sammen må stå i fællesskab om at bekæmpe.
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Noman Malik, studerende: Det vigtigste, det er, at netop fordømme terrorisme. Og
det gør vi, og vi tager skarp afstand fra det. Det som der er sket i USA.
AF fortæller at de danske muslimer støtter præsident Bush, er Bin Laden skyldig
skal han udleveres.
Ahmed Fazar, efterlønsmodtager: Hvis han er skyldig skal han udleveres. Han skal
straffes.
Ahmed Rafes: Det er fuldstændig, hvad hedder det, vanvittigt at slå så mange
mennesker ihjel. Så hvis det er hans skyldig, så skal han straffes.
MM, fra talerstolen: Måtte Gud bevare Danmark. Dem, der har brug for støtte,
uanset hvilken religion de har, bør det danske samfund og indvandrere hjælpe.
00.12.33 – 00.14.22: JDP fortæller at i USA er myndighederne i fuld gang med at
undersøge de tusindvis af spor efter terroristerne. Et af de mere lovende spor har sit
udspring på Børsen i NY.
Indslag af Lars Toft Rasmussen, der siger at terrorens bagmænd måske er blevet
rige, ved at lægge WTC i ruiner.
Dylan Ratigan, Bloomberg News: 100.000 dollars turns into 2.4 million dollars
when that plane hit the WTC.
LTR fortæller at der dagen før terroraktionerne var livlig aktivitet på Børsen i NY.
Især var der meget spekulation i at kursen på aktier i American Airlines og United
Airlines ville falde. Det var de to selskabers fly, der næste dag blev brugt som
flyvende bomber.
Dylan Ratigan bliver spurt om de kan være et tilfælde: This would be one of the
most extraordinary coincidences in the history of man kind if it was a coincidence.
LTR fortæller at spekulationen for United Airlines vedkommende, var 90 gange
større end på en normal børsdag.
Jonathan Winer: It is absolutely impresidented to see cases of insider trading,
covering the entire world, from Japan, the United States, North America to Europe.
LTR fortæller at der også blev spekuleret voldsomt i at aktiefirmaet Morgan
Stanley ville falde, firmaet havde til huse her i WTC. [Billede af ruinerne]
David Ruder, Tidligere formand, Finanstilsynet: It’s just terrible, as far as I’m
concerned, for enyone to engage in a terrorist attack and at the same time, try to
make money from them. It’s... It adds horror upon horror.
LTR fortæller at mens der gøres fremskridt ad pengesporet, er myndighederne til
gengæld blevet sat tilbage på en anden front. ”Listen over de 19 flykaprere har vist
sig, ikke at holde.” LTR fortæller at flere af de personer, som forbundspolitiet siger
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at døde i selvmordsaktionerne hævdes at gå levende omkring i Saudi Arabien.
Tilsyneladende har flere af kaprerne benyttet stjålne pas, det gør ikke
efterforskningen nemmere.
JDP fortæller at både i Frankrig, Tyskland og USA er der foretaget arrestationer i
sagen indenfor det seneste døgn.
00.14.22 – 00.17.38: [Grafik, 10 DAGE EFTER, billede af en kiste, svøbt i det
amerikanske flag, der bæres ud af brandfolk, tekst: Farvel til en helt] JDP fortæller
at antallet af dræbte vokser, at der sandsynligvis er over 6.000 omkomne under
ruinerne på Manhattan. Siger at det nøjagtige tal over savnede og døde er 6.574.
Siger at over 300 af dem var brandmænd, der døde fordi de ville redde andre
menneskers liv. Her rapporterer UT fra begravelsen af bare en af de mange,
brandmanden Lawrence Virgilio.
Indslag af UT. [Billeder fra gaden, en gruppe mænd i irske dragter spiller
sækkepibemusik til ære for den afdøde. Folk står og græder. Billeder af brandfolk
ved en brandbil, hvor kisten er placeret oven på]
UT: Lawrence Virgilio bliver bisat i St. Sebastian kirken i Woodside kvarteret
[Billeder af enken?] i Queens i NY, i sorg og i silende regn. [Billeder af kisten, der
tages ned, brandmænd omfavner hinanden] Brandmandskorpset i NY er 70 procent
irsk, [Kisten bæres ind under en æresgarde] derefter næsten udelukkende italiensk.
Så den italiensk-amerikanske Larry ledsages af irske sækkepiber. [Billeder af et
billede af LV] [Billeder fra en pub, hvor brandmændene drikker øl] UT fortæller at
pubben Donovan på hjørnet er irsk, og samlingssted for sørgende.
Dan Garvey, Brandmand: Usually we are off to one funeral at a time. This is
nothing like we’ve never seen before and hopefully never again.
Donna Hogan, pårørende: They live together like a family, so. They look after...
You know when we are getting out of a building they are running right in there to
save us, so...
Mary O’Doyle Reagan, pårørende: They are special people because they have to
develop this bond between each other, because they depend on each other to save
their lives. So if they didn’t have that brotherhood, [Billeder af brandmænd, der
omfavner hinanden til begravelsen] they wouldn’t work right. And they have that
brotherhood, and unfortunately they feel it even more than their immediate
families when they loose somone.
[Billeder af brandmænd på vej ud fra en begravelse] UT overalt i NY bliver
brandmænd begravet i disse dage, der døde over 300.
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Mary O’Brian: Very sad. Very, very sad. In a community and a city and a country
like this, it is very, very sad. You know, very sad, but I hope that, I hope they are
at rest, the ones that have passed away, I hope they are in heaven, that’s all I hope.
[Billeder af kisten, der bæres ud af kirken af brandmænd]. UT ”New York er som
rammen om en stor familiebegravelse.”
UT spørger, hvilken trøst der er. Catherine MacGregory: [tænker] It is very hard...
but... [er tæt på tårer] It’s the spirit that you have, to know that in his religion, he
has gone to heaven.
[Billeder af enken, der følges væk af en brandmand og en mand, der holder en
paraply over dem. Blæsermusik til ære for den afdøde i baggrunden. Billeder af
hans mor?, som også bliver ledt væk, billeder af brandbilen, der kører af sted med
kisten] UT: Retræten bliver blæst og kisten køres væk. På en af de mange
brandbiler, der er blevet symbolet på byens sammenhold i sorgen.
Gillian Goodwin, pårørende: What does the NYs fire brigade mean to me? Well, I
am very proud of them. They... They gave their lives for us, so they are the bravest
men alive, I think.
UT [Brandbil og amerikanske flag i baggrunden] Alle store tragedier har helte og
symbolske ofre. I den her tragedie er det NY’s brandmænd, fordi de døde da de
hjalp andre mennesker. UT, TV2, ved brandstationen i øst 18. gade i NY.
00.17.38 – 00.18.35: JDP siger at de økonomiske konsekvenser efter angrebene har
været tydelige og negative. Og igen i dag faldt aktierne, både i USA og her i
Europa.
Indslag af Anna Foss. Fortæller at kurserne på de store børser bliver fulgt intenst
efter præsident B tale i nat, hvor han luftede tanker om krig.
Jørgen Birger Christensen, Cheføkonom, Danske Bank: Og krig er lige med
usikkerhed. Hvad sker der med virksomhedernes indtjening i fremtiden og det
omsætter sig i lavere aktiekurser.
AF fortæller om fald på børsen i USA. Snak om at aktiekurserne afhænger meget
af, hvad der sker i de kommende uger og måneder med hensyn til mellemøsten og
militær indgriben.
00.18.35 – 00.18.59: JDP: Og dermed dækningen her i 19-Nyhederne i dag af det,
der kan ende med en langvarig militæraktion fra USA og NATO mod terrorismen.
Præsident Bush kræver Osama bin Laden udleveret og de lande, der ikke vil
samarbejde er nu USAs fjender og mål for aktionen. EU forsøger dog stadig at
bygge bro mellem amerikanerne og de arabiske lande.

222

00.18.59 – 00.20.43: Indslag om, at 10 procent af asylansøgerne i DK hvert år
forsvinder. Det bliver kritiseret. Frank Jensen siger bl.a. at det vi kan gøre er at
intensivere arbejdet for at undgå at vi kommer til at give asyl i Danmark til folk
som notorisk har været involveret i alvorlig kriminalitet, f.eks. terrorvirksomhed,
inden de kom her til.
Birthe Rønn Hornbæk siger at vi ikke har styr på her i landet, siger at hun ikke et
øjeblik er i tvivl om, at nogle af dem udgør en sikkerhedsrisiko for landet.
00.21.04 – 00.21.13: Indslag om en eksplosion i en kemisk fabrik i Frankrig, først
var der frygt for terror men efterfølgende blev det konstateret at der var tale om en
ulykke.
00.21.13 – 00.23.18: Indslag om Peter Schaufuss balletten i Holstebro.
00.23.18 – 00.23.49: Vejret med Peter Tanev
00.23.49 – 00.24.37: JDP: USAs bevæbnede styrker er som sagt sat i højeste
alarmberedskab. [Billeder fra et mandekald i militæret, uden for en bus] Soldater
fra hæren, flåden og fra luftvåbnet er klar [Børn siger farvel til en soldat] til det de
selv kalder krigen mod terrorisme. [Billeder af soldater, der siger væk til familien]
her er det soldater fra North Carolina, der tager afsked med deres kære inden
afrejsen. [En soldat kysser sin kone, hun har tårer i øjnene. Billeder af soldater i
bevægelse, krigsskib, afsluttes med et amerikansk flag]
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DVD 2438
TV2 Nyhederne 22. september 2001
Nyhederne, 22.09.2001, kl. 19.00-19.22
00.00.00 – 00.00.18: Nyhedsintro, Nyhederne præsenteres af Caroline Boserup.
[Billede af et jagerfly, der letter fra et hangarskib] Militært isenkram i massevis på
vej til den fremtidige slagmark, konfrontationen nærmer sig.
00.00.18 – 00.01.44: CB fortæller at nettet nu strammes omkring Afghanistan.
USA er i gang med den største militære mobilisering siden Golfkrigen for 10 år
siden.
Indslag af Lars Toft Rasmussen. [Billeder af krigsskibe]
LTR siger at også USAs tro væbner, Storbritannien er med, her er det en konvoj af
britiske fartøjer, der passerede gennem Suez kanalen i dag. Ligesom flere
amerikanske hangarskibe og krigsfly er skibene på vej til området, hvor
konfrontationen skal stå.
Bob Stewart, Oberst: Well, clearly the United States’ naval forces are going to
operate into the Arabian, Persian Gulf and into the Indian Ocean. They have got
substantial force there. Obviously they need fighter aircraft that operate from the
carriers and equally they have sea-launched cruise missiles.
[Kort af området, der viser USAs baser i området] LTR fortæller at USA råder
over flere baser i området, siger at det dog ser ud til at Prince Sultan basen i Saudi
Arabien ikke vil være til amerikanernes rådighed.
[Billeder af jagerfly, der letter fra et hangarskib] LTR fortæller at Saudi Arabien
har meddelt USA at det kan virke provokerende på befolkningen, hvis den Saudi
Arabiske base bruges til angreb mod Osama bin Laden, der stammer fra Saudi
Arabien.
Amerikansk soldat: I feel very confident that this wing is well prepared and we
will do great, where ever we are asked to go.
[Billeder fra cockpittet af et fly] LTR fortæller, at efter at Talebanstyret har
meddelt at de ikke vil udlevere bin Laden ser konfrontationen ud til at være
uundgåelig. [Billede af et bombefly, der letter] Mens langrækkende B52 bombefly
begav sig af sted mod den fremtidige slagmark, holdt præsident Bush i dag møde
med sit nationale sikkerhedsråd, om den spændte situations videre forløb.
CB afslutter ved at sige at USA nu har 350 krigsfly i området, dels på baser og på
hangarskibe.
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00.01.53 – 00.02.18: CB præsenterer Nyhedernes overskrifter. Fortæller om
masseanholdelse i Nordsjælland, at politiet i Nordsjælland på et døgn har anholdt
23 mennesker for bl.a. menneskesmugling.
Fortæller at Venstre skal til kamp mod fup-indvandring, men at partiet rækker
hånden frem til de arbejdsomme.
Fortæller at udsigten til krig får forsvarsviljen frem i danskerne, hjemmeværnet
værger medlemmer som aldrig før.
00.02.18 – 00.04.08: CB fortæller at Danmarks største pensionskasse, PFA, er
i krise efter den seneste uges styrtdyk på aktiemarkederne. [Første gang en
indlandsnyhed, der ikke direkte handler om angrebet eller krigen efter 11.
september]
Indslag af Jesper Steen Olsen. Selskabets reservekapital på 16 milliarder er tabt.
00.04.08 – 00.05.40: CB fortæller, at flyselskaberne i Europa også er i krise. Truer
med at indstille al lufttrafik fra på tirsdag fordi de ikke længere kan forsikre sig
mod terrorangreb.
Indslag om et krisemøde i EU om situationen. Diskussion om, at staterne i så fald
skal træde til med en forsikringsgaranti, indtil man kan finde en blivende løsning
med genforsikringsselskaberne.
00.05.40 – 00.08.56: CB fortæller at man også kæmper med en økonomisk nedtur
efter terrorangrebet. Men, den 11. september er for amerikanere i særdeleshed
dagen, der begyndte en ny æra. En æra, hvor frygten for terroren er blevet en del af
hverdagen, angrebet ændrede ikke bare NYs skyline, men også Amerikas mentale
landskab.
Indslag af PES om sikkerheden og utrygheden i NY. PES siger bl.a. at man har
mistet følelsen af at man i Amerika var tryg, usårlig.
PES fortæller at amerikanerne er vant til at se deres soldater drage i krig ude i
verden, men hjemme ved basen står der denne her gang ”vær på vagt over
mistænkelig aktivitet.” Siger at udenfor Pentagon er det klart at amerikanerne
frygter, at krigen, terroren kan ramme igen på hjemmebane.
John MacIntyre: Without a doubt, they will strike again.
Robert Godwin, Soldat: But it’s bad that it is going to take this to give us a wakeup call.
GWB: Our nation has been put on notice. We are not immune from attack.
PES fortæller at præsidenten som noget helt nyt udnævnt en minister for
hjemlandets sikkerhed. Og Ward Carrol tegner et dystert billede af fremtiden,
amerikanernes skal, siger han, mentalt forberede sig [Billede af amerikanske flag
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og en t-shirt med skriften Freedom isn’t free] på giftgasangreb, [billeder fra Super
Bowl] Super Bowl massakre, [Billeder fra Oscar ceremonien] og nedskydning af
berømtheder for åben skærm.
Ward Carroll, Kommandør, Flådeakademiet: Just as soon as we have shut down
their ability to get on airplanes, and wrestle them away from pilots they are going
to go somewhere else. Now, does this mean bio-terrorism? Does this mean some
sort of Super Bowl or other mass gathering event? Does it mean an assassination
of somebody we all hold dear, in a pop/celebrity way? Potentially.
[Klip om terrorangrebet fra en amerikansk tv-station] PES siger at terrorangrebet
ikke bare for altid har forandret NYs skyline men også mentalt forandret
amerikanerne.
Ward Carroll: We were sort of living in an insusient naivité that is gone.
CB afslutter indslaget ved at sige at en frisk meningsmåling fortæller at 70% af
amerikanerne er deprimerede efter terrorangrebene, 50% har koncentrationsbesvær
og 30% har svært ved at sove.
00.08.56 – 00.10.30: Et indslag om danskernes vilje til at forsvare sit land og om at
Hjemmeværnet får mange flere henvendelser end de plejer fra folk, der vil forsvare
sig selv og hjælpe med at forsvare de værdier, de står for.
00.10.30 – 00.11.38: CB fortæller om afbrændte moskeer og bortvisninger,
terrorangrebene i USA har ført til udbredt mistillid og fjendtlighed mod muslimer
rundt omkring i verden.
Indslag af LTR, der fortæller om, at ukendte gerningsmænd har sat ild på en moske
i Brisbane og at en gruppe unge blev set flygte fra stedet.
John Howard, Premierminister, Australien: I condemn it unpreservedly, there is no
place in Australia for that kind of despicable conduct.
LTR fortæller at det er anden gang efter terrorangrebet at der er sat ild til en moske
i Brisbane og at australske muslimer nu har bedt myndighederne om
politibeskyttelse.
LTR fortæller at I USA måtte en amerikaner af arabisk afstamning blive tilbage,
piloten afviste at tage ham med.
Mohamed Elsayed, afvist flypassager: Here I am, an american citizen on his own
soil, being refused to go on the airoplane because of his name and his ethnic group.
LTR fortæller at nær Detroid blev en anden amerikaner af arabisk oprindelse
dræbt.
Mike Dugan, anklager: And if Americans start turning at each other, as a result of
these attacks then the terrorists really will have succeded.
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[Billede af drabsmanden i retten] LTR fortæller at drabsmanden forklarede i retten
at han var vred over terrorangrebene i NY og W.
00.11.38 – 00.15.04: CB: Hele verdens opmærksomhed er lige nu rettet mod
Afghanistan. Mod et land, der ellers har gjort alt, hvad det kunne, for at isolere sig.
Baggrund i aften om Taleban og den mystiske Talebanbevægelse, der opstod efter
krigen mod den Sovjetiske besættelsesmagt.
[Billeder fra en koranskole, eleverne beder intenst] Indslag af Uffe Dreesen, der
siger at Talebanbevægelsen opstod i koranskoler som den her, i flygtningelejrene
på grænsen mellem Afghanistan og Pakistan i midten af 1990’erne. Taleban
betyder de søgende, altså dem, der søger visdom. Deres åndelige leder [Billede af
en arabisk mand] var den sky Mullah, Muhammed Omar her, som også i dag står i
spidsen for Talebanstyret. [Billeder af tunge skydevåben og Afghanere med
almindelige skydevåben] Missionen for denne blanding af krigsveteraner og
korankyndige, at indføre en islamisk revolution i Afghanistan, som den gang var
sunket ned i kaos og lovløshed efter at Sovjet var smidt på porten.
Kristian Dall, Tidligere nødhjælpsarbejder: I starten, da de dukker op på denne her
scene af forskellige krigsherre i Afghanistan, så blev de ligesom set som befriere
og som havde en anden integritet, en moralsk integritet end de andre.
[Billeder af Afghanere, der afskyder en kanon] UD fortæller at der skulle mere end
hæderlighed og den rette islamiske tro til at erobre kontrollen med det
borgerkrigshærgede land. Nemlig støtte fra den pakistanske efterretningstjeneste,
som udså sig studentermilitsen som sin forlængede arm.
[Billeder af krigsruiner i Afghanistan] UD fortæller at det derefter gik stærkt, at
Talebanbevægelsen i 1996 nåede Kabul [Billede af en kvinde i Burka, bag på en
hestevågn] og gik straks i gang med at praktisere deres specielle fortolkning af
Islam.
Sohaila Sherzay, flygtning fra Afghanistan [kvk]: Fra ders første dag i Kabul
forbød de kvinder og unge piger at gå i skole. Og det første, de gjorde, var at lukke
alle skolerne.
[Billeder af to mænd der går, efterfulgt af to burkaklædte kvinder, som går 5m
efter dem] UD fortæller at det var landsbyernes stammetraditioner, som de
håndhævede med vold og magt [Billede af en kvinde, med tilsløret hoved, som
bærer noget på hovedet] også i de store byer, hvor især kvinderne havde vænnet
sig til den mere vestlige livsstil.
SS: Vi er gået tilbage til middelalderen.
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[Billeder af en kvinde der går med en pose, iklædt burka] UD fortæller at fjernsyn,
film og musik blev forbudt, kvinderne isolerede og mændene stillet over for
strenge krav om kjortel og skæglængde.
[Billeder af Afghanere ved en stor lerbygning] I deres iver for at indføre den
korrekte fortolkning af Islam er de ikke gået af vejen for at udslette en del af
[Billede afsprængningen af en buddhastatue] verdens kulturarv, her går det ud over
en statue af Buddha. Og ikke nok med det, Taleban besluttede at give husly til
verdens mest eftersøgte terrorist, Osama bin Laden, og måske har de søgende,
gennem ham, fundet en ny mission.
Kristian Dall: Jeg tror der har været let for Taleban at blive sluset ind i den her
tankemåde som Osama bin Laden og hans gruppe udtrykker det. [Billeder af
Talebanfolk] Og så fordi at den her fortolkning af Islam, som Taleban bekender sig
til, den er så... den er så vanskelig forenelig med verden af i dag, jamen så tror jeg
simpelt hen at de har haft svært ved, ligesom at finde nogle alternativer til at... Jeg
tror det har været let for dem at få det her fjendebillede mod vesten.
[Billeder af en kvinde i Burka, en ældre mand på et æsel og en mand der går
bagved, ude i et sandområde] I dag er Afghanistan ikke bare indbegrebet af en
humanitær katastrofe, her er resultatet af flere års tørke, [Billeder af demonstration
af våben] men også en terrortrussel. Og omverdenen kan ikke længere nøjes med
at trække på skulderen.
CB fortæller at Taleban kontrollerer 90% af Afghanistan, de sidste 10%
kontrolleres af oprørsstyrker som i sin tid sad på magten i Kabul.
00.15.04 – 00.16.13: Nyhed om en ulykke på fabrik i Toulouse i Frankrig, en
kæmpeeksplosion.
Indbyggerne i Toulouse troede først der var tale om et terrorangreb som i USA i
sidste uge. Men ifølge kilder fra fabrikken skyldtes eksplosionen en menneskelig
fejl.
00.16.13 – 00.17.42: Nyhed om, at politiet har optrevlet en kriminel bande, som
har stået bag omfattende menneskesmugling og narkotikahandel. 23 er anholdt.
00.17.42 - : Indslag af Michael Stuhr, der fortæller at Venstre har forkortet
landsmødet fra 2 dage til 1 og de talte meget om tragedien i USA. Men de talte
mest om fremtidens udlændingepolitik.
Diskussion om indvandrere i Danmark.
00.19.37 – 00.20.52: Indslag om bilfri dag i storbyer over hele Europa.
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00.20.52 – 00.21.57: CB fortæller at amerikanske verdensstjerner samlede ind til
ofrene for terrorkatastrofen i USA ved et stort velgørenhedsshow, der blev sendt
fra alle amerikanske tv-stationer tidligt i morges dansk tid.
Tom Hanks: We appear tonight as a simple show of unity, to honour the real
heroes and do whatever we can to insure that all their families are supportet by our
larger American family.
[Billeder fra indsamlingen, Hollywoodstjerner sidder ved telefonen] CB fortæller
at Tom Hanks bare var en af de Hollywoodstjerner, der havde meldt sig, her er det
blandt andre Sylvester Stallone og Tom Cruise, der modtager bidrag over
telefonerne.
[Billede af Celine Dion, som synger God Bless America og Stevie Wonder synger
og spiller klaver.] CP fortæller at Celine Dion og Stevie Wonder sang sammen
med mange andre til fordel for ofrene og deres familier. [Billeder af Willy Nelson,
der synger med en masse stjerner som kor, bl.a. Julia Roberts, Brad Pitt, George
Clooney, Cameron Diaz, Chris Rock. Står i flok i et rum fyldt med lys. Synger om
Amerika] Fortæller at de sender showet efter Nyhederne
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DVD 2439
TV2 Nyhederne 23. september 2001
Nyhederne, 23.09.2001, kl. 19.00-19.25
00.00.00 – 00.00.24: Nyhedsintro, Nyhederne præsenteres af Caroline Boserup.
[Billeder af soldater, der med stor præcision trækker et flag op under
trommemusik] CB: Efter tolv dage på halv gik stars and stripes til tops. [Billede af
George og Laura Bush, med hånden på hjertet] Sørgetiden er forbi i USA. Nu skal
der handles.
00.00.24 – 00.04.00: Indslag om dyr IT løsning i Udenrigsministeriet.
[Indlandsnyhed som nr. et i programmet, anden dag i træk]
00.04.00 – 00.04.26: CB præsenterer Nyhedernes overskrifter.
Fortæller om en mand, der fraråder sine kunder at købe PFA pensioner pga. krisen
i selskabet.
[Billede af en Afghansk mand med et dansk flag med tekst. Tekst under billede: På
flugt fra Taleban] CB fortæller at asylansøgningen er vævet inde et
Dannebrogsflag. Han er blot en af de mange Afghanere på flugt, der drømmer om
et nyt liv i Danmark.
Fortæller om masser af nye drømmebiler på bilmessen i Frankfurt. Siger at der kun
er et problem, de kan ikke nødvendigvis køre.
00.04.26 – 00.05.52: [Grafik, 12 DAGE EFTER, billede af OBL med et
skydevåben, tekst: Bin Laden forsvundet] Talebanstyret i Afghanistan hævdede i
dag at Osama bin Laden, terroristen som USA mener at står bag sidste uges
terrorangreb er forsvundet. Meldingen kommer samtidig med at både USA og
Storbritannien er i fuld gang med at sende store militærstyrker til området, i et
forsøg på at finde og straffe bin Laden.
[Billeder af et jagerfly, der letter] Indslag af Lars Toft Rasmussen. Fortæller at
britiske kampfly i dag lettede fra deres hjemmebaser og satte kursen mod den
kommende slagmark.
[Billeder af bjerglandskab] LTR fortæller at Osama bin Laden, som flyene er sendt
af sted for at straffe, er nu forsvundet. Det meldte Talebanstyret i Afghanistan i
dag, i noget, er lignede et forsøg på at afværge et militært angreb.
Condolezza Rice, National sikkerhedsrådgiver, USA: We are not going to be
deterred by comments that he may be missing. We don’t simply believe it.
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Donald Rumsfeld, Forsvarsminister, USA: The fact is that the Taleban do know
where the Al Qaeda organisation is. And the fact that they are saying they don’t is
simply not credible.
[Billeder af Osama bin Laden der affyrer skydevåben] LTR fortæller at USA har
krævet at Taleban udleverer bin Laden betingelsesløst [Billeder af OBL, der holder
tale i mikrofon] hvis et angreb skal afværges. [Billeder af ruinerne ved WTC] Han
er eftersøgt for at stå bag terrorangrebene i NY og W for 12 dage siden. USA og
Storbritannien har ikke ladet sig påvirke af bin Ladens tilsyneladende forsvinden.
[Billeder af kampfly i luften] Kampfly og krigsskibe fortsætter med at strømme til
området som planlagt. [Billeder af George Bush og frue, der går forbi soldater, der
gør honnør. Militærorkester i baggrunden] Præsident Bush rejste i dag flaget helt
til tops, for første gang siden terroraktionerne. [Billeder af et amerikansk flag, der
hejses] Sørgetiden er forbi. Nu skal der handles.
00.05.52 – 00.07.34: Interview med Major Finn Johansen. CB siger at som vi ser
her til aften så fortsætter fly og krigsskibe med at strømme til området omkring
Afghanistan. Spørger hvornår man kan forvente, at der sker noget.
FJ siger at man på en måde kan sige at de militære styrker allerede er i anvendelse.
USA har tidligere i forbindelse med andre terrorangreb krævet at OBL blev
udleveret og den så bakker man altså sine krav op med en trussel om anvendelse af
militære styrker. Så på den måde er de i anvendelse og med held, om man så må
sige, så kan det være at de slet ikke kommer i brug.
CB: Det du siger er altså, at der ikke nødvendigvis er en rigtig krig på vej. FJ
svarer at USA som sagt er ude efter OBL og de øvrige ansvarlige for
terrorangrebet i USA, og hvis de bliver udleveret så kan det være at USA stiller sig
tilfreds med det i første omgang, ja.
CB siger at GBs tale forleden dag gav et meget klart indtryk af at en decideret
militæraktion var uundgåelig. FJ siger at man må sige til det at han har sagt også at
man skal se det her som et første skridt i en længere kamp mod terrorisme. Siger at
man ikke kan udelukke at efter det her første krav, hvis eller når de bliver opfyldt,
så kan der følge andre angreb på lande som huser terrorister.
CB siger at Afghanistan nu hævder at de ikke kan finde bin Laden eller at han
muligvis slet ikke opholder sig i landet. Spørger om det kan afværge i sig selv et
militært angreb. FJ siger at vi så i indslaget at Condolezza Rice sagde at det troede
de ikke på og i øvrigt så er Osama bin Laden ikke den eneste de er ude efter. Siger
at han umiddelbart ikke tror det afværger noget som helst, men at det kan udsætte
processen et stykke tid.
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00.07.34 – 00.07.46: CB fortæller at USAs udenrigsminister, Colin Powell, her
til aften siger at USA vil fremlægge beviser på, at det var Osama bin Laden,
der stod bag de seneste terrorangreb.
00.07.46 – 00.11.13: CB fortæller at mere end 2 millioner Afghanere er flygtet
over grænsen til Pakistan. De sidst ankomne på grund af truslen om et angreb på
Afghanistan, men langt de fleste er flygtet fra Talebanstyret undertrykkelse. Fælles
for dem alle er at de vil væk, og for nogen af dem er målet Danmark.
[Billede af et skilt, der henviser til den Danske Ambassade i Islamabad] Indslag af
Michel Rastrup Smith, Islamabad, Pakistan.
[Billeder af kvinder iklædt tørklæder og klædedragter. Sidder på en bænk og
venter] MRS siger at det er blevet rutine, hver torsdag modtager den danske
ambassade i Islamabad [Billede af en lille dreng] asylansøgninger fra Afghanske
statsborgere. [Billeder af en ambassadeansat, der råber et nummer op] På store
dage har der været op til et tusind asylansøgere. [Billeder af Afghanske kvinder]
Kvinderne sidder på den ene side af vejen, [Billede af Afghanske mænd] og
mændene sidder på den anden side af vejen. [Billede af en kvinde i burka, som
holder et barn] Alle er på flugt væk fra et af verdens mest fanatiske og
krænkende styre, Taleban.
Sayed Mahmood, Afghansk flygtning: Jeg vil gerne til Danmark. Jeg har et
problem her fordi min bror var soldat i hæren. Han er politisk forfulgt og vi kan
ikke tage tilbage til Kabul.
[Billede af en mand, der sidder ved en stor kanon] Talebans forvrængede [Billede
af en afghansk mand, der går med får blandt ruiner af bygninger] styre i
Afghanistan har været en katastrofe [Billede af en flot bygning, der ligger i ruiner]
Efter et årti med russisk besættelse kom det, der var værre. [Skiftende billeder af
fuldstændig ødelagte bygninger] Et styre, der tolkede koranen så bogstaveligt, at
livet ikke længere kunne leves normalt i Afghanistan. En kvinde, der ikke er totalt
indhyllet i slør bliver pryglet. En mand, hvis skæg er under en håndsbredde kastes i
fængsel. [Billeder fra ambassaden, en kvinde går gennem en sikkerhedsport.
Flygtningene foran den danske ambassade har alle været gennem Talebans skrue.
Og nu vil de så langt bort, som de kan komme. De har alle hørt om Danmark som
et paradis.
Ajmal Sadat, Afghansk flygtning: Jeg har hørt, at Danmark behandler mennesker
godt, og at man accepterer flygtninge hurtigt. [Flere billeder fra ambassaden]
Flygtninge har ikke store chancer for at komme til Danmark, men de bruger stor
opfindsomhed for at nå deres mål. [Billede af Dannebrogsflag med tekst på] En
mand har vævet dette Afghanertæppe, som et Dannebrogsflag. Og skrevet sin
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ansøgning i tæppet. Heller ikke han kom ind på trods af at han lovede at slå sig
selv ned som tæppevæver i Danmark.
[billede af en Afghansk kvinde] Pashton er enke med fem børn. Hun er rejst to
hundrede kilometer for at søge om asyl på den danske ambassade.
Pashton Mirzakhil, Afghansk flygtning: Jeg vil gerne til Danmark og bo sammen
med min bror. Jeg har fem børn. Det er min yngste søn [Billeder af sønnen] Da
hans far døde var han 40 dage gammel.
[Billede af en stor bygning, med dyr i forgrunden] Tilbage i Afghanistan, hvor
hendes liv er uudholdeligt efter at Taleban [Billede af to kvinder, iklædt burkaer,
på en markedsplads] henrettede hendes mand for to år siden. Fordi han havde et
medlemskort til et politisk parti i lommen. [Billeder fra markedspladsen] Som
enlig kvinde havde hun ingen muligheder.
[Billeder af en støvet bjerglandsby] PM: Det er for vanskeligt for kvinder at leve i
Afghanistan for vi må ikke gå ud alene. [Billede af PM] Det er især hårdt for os,
der boede i Kabul, for vi var ikke vant til at gå med slør. Der er ingen uddannelse
og ingen skole, især ikke for piger.
[Billede af Pashto, der står ved et landekort, børnene kigger på] MRS siger, at
Pashton og børnene vil til Danmark, at det er det paradis de har hørt om.
[Nærbillede af Pashto ved kortet, hun peger på Europa, fingeren kører lidt rundt]
men som de kun har meget vage ideer om. Danmark er et sted på verdenskortet.
Det er der. Et eller andet sted.
CB: Pashton og hendes familie fik heller ikke lov til at komme til Danmark. I Dags
Dato i aften bringer vi en rapportage fra Afghanistan, to franske journalister har
besøgt landet med et skjult kamera.
00.11.13 – 00.14.15: [Grafik, 12 DAGE EFTER, billede af RG med en NYPD hat,
tekst Folkehelt] CB: Alle kriser har deres skurke og helte. En af heltene i USA er,
noget uventet, blevet NYs republikanske borgmester, Rudolph Giuliani. Inden
terrorangrebet var han ved at gå i glemmebogen efter en stribe skandaler og
nederlag, men krisen gav ham oprejsning. Ulla Terkelsen rapporterer fra NY.
[Billeder fra NY, almindelige gadebilleder. Det amerikanske flag] Selv under
normale forhold er NY svær at styre. Alle vil være der, alle nationaliteter og racer,
de meget fattige og de meget rige. [Billeder af RG, der omfavner en sort pige i en
gul regnjakke og med rød sikkerhedshjelm på] Men borgmesteren, Rudolph
Guiliani kunne pludselig, da katastrofen ramte hans by.
RG: We are now at 6.333 reported missing.
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[Billeder af RG, der hilser på en mand, der siger ”thanks for all you are doing” og
på flere bagefter] Selv folk der aldrig kunne drømme om at stemme republikansk
og på Guiliani, respekterer borgmesteren nu.
Jay Bithuwer, geograf: I think he has done a better job in the last few weeks than
he has in the last 8 years. [Billede af RG, der omfavner en mand og siger tak til
ham, for hans indsats]
Dan Goldfarb, Skuespiller: He is getting out into the streets, and he is rolling up
his shirt sleaves, he is getting the job done. And he is keeping morale up, the city
is... the city is working.
UT fortæller at Guiliani har gået uendelig meget ondt igennem, inden katastrofen
gav ham oprejsning.
[Billeder af RG i regnslag, med FDNY hat, holder tale] We need this kind of
support and this kind of help. I think it is great comfort to NYers to know the kind
of bypartisan support that we have.
[Billeder af en stepdansende RG] Han prøvede at blive senator for staten NY, han
prøvede meget hårdt. [Jubel over dansen] Men han blev slået af Hillary Clinton
[Billeder af HC] efter først at have været igennem [Billede af RG og frue i en
menneskemængde] en ægteskabelig skandale. Det kom frem under valgkampen at
han havde en kæreste [billedet bliver mørkere, undtagen en pige i baggrunden] og
konen ville ikke flytte ud af den officielle borgmesterbolig. Slemt, slemt.
[Billeder af RG til pressekonference] RG: Don’t you guys have the slightest bit of
decency? Do you realise that you embarass yourselves doing this? Just about
everybody.
UT fortæller at han derefter træk sig fuldstændig fordi han fik kræft.
RG til pressemøde: I was diagnosed yesterday with a... with prostate cancer. It’s a
treatable form of prostate cancer that was diagnosed at an early stage.
UT fortæller at Guilianis periode som borgmester er ved at være forbi nu. Man kan
kun stille op to gange. Fortæller at mange NYere håber at han vil fortsætte, f.eks. i
en særstilling som den ødelagte bys genopbygger.
RG holder tale, iklædt en NYPD hat og FDNY jakke: Stop being afraid. Stop
being afraid doesn’t mean that you can get rid of the emotion, it means overcoming
it.
[Billeder af en masse lys til minde for ofrene] I NYernes øjne sidder
borgmesterens hjerte det rette sted, dvs. det banker for NY
Deborah Clark, Gadehandler: I just love him. He is doing a great job. May god
bless him, may god be with him.
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CB afslutter ved at fortælle at i de otte år han har været borgmester i NY er det i
øvrigt lykkedes ham at gøre byen renere og mindre kriminel. I de senere år har NY
været en af de sikreste byer i verden.
00.14.15 – 00.15.37: CB: Den økonomiske krise i kølvandet på terrorangrebet i
USA giver regeringen herhjemme nye problemer. Finansloven skal forandres, SF
er klar til at hjælpe.
Indslag af Kaare R. Skou, som fortæller om to slags økonomiske problemer
regeringen har fået. For det første skal der findes penge til at tilpasse det civile
beredskab til den nye verdenssituation. For det andet kan nedturen på børserne og i
økonomien begynde at give arbejdsløshed, som staten må gå ind og modvirke.
ML citeres for at regeringen allerede er i gang med at skrive finansloven om.
[Billeder fra et laboratorium] KRS fortæller at der skal bygges et laboratorium, der
kan identificere smitte fra biologisk krigsførelse og opbygges vaccinelagre.
Fortæller at SF foreslår at tage pengene fra Hjemmeværnet.
00.15.37 – 00.17.47: Indslag om krisen i PFA.
00.17.47 – 00.19.06: Indslag om violinisten Isac Sterns død.
00.19.06 – 00.19.46: PC fortæller at et længe ventet møde mellem Israelernes
Simon Perez og Palæstinensernes leder Arafat er blevet udsat på ubestemt tid.
00.19.46 – 00.20.13: Indslag om valg i Polen.
00.20.13 – 00.22.49: Indslag om bilmessen i Frankfurt
00.22.49 – 00.23.22: Vejret med Per Fløng
00.23.22 – 00.24.14: Indslag om at bilerne nu igen kan køre ind i de byer, der var
bilfrie i weekenden. Nyhederne afsluttes.
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DVD 2440
TV2 Nyhederne 24. september 2001
Nyhederne, 24.09.2001, kl. 19.00-19.25
00.00.00 – 00.00.30: Nyhedsintro, Caroline Boserup præsenterer.
CB fortæller om krisen i PFA [Ikke et ord om 11. september]
00.00.30 – 00.03.09: Indslag om PFA krisen.
00.03.09 – 00.03.44: CB præsenterer Nyhedernes øvrige overskrifter.
CB: I årevis kæmpede de en håbløs krig, nu har de lige pludselig hele verden bag
sig.
CB fortæller om Udenrigsministeriets kommunikationssystem.
CB fortæller om en dansk deltager i Popstar i USA, som udgiver sin første plade.
00.03.44 – 00.08.06: Indslag om pensionskrisen.
00.08.06 – 00.10.26: CB fortæller at Afghanistan gør klar til krig mod
amerikanerne og mobiliserer 300.000 mand til hellig krig. Samtidig isoleres
Talebanstyret time for time, efterhånden som gamle venner og naboer falder fra.
[Billede af Talebans ambassadør i Pakistan] Indslag af Pia Elers, der fortæller at
Talebanstyret fastholder at Osama bin Laden er forsvundet og at de derfor ikke kan
opfylde amerikanernes krav om udlevering.
Talsmand for Zaeef, Talebans ambassadør, Pakistan: I do not know exactly where
he is in Afghanistan. But I think he may be in Afghanistan but I do not know his
place.
PE fortæller at Taleban samtidig meddelte at 300.000 våbenføre mænd nu er klar
til hellig krig. Her fra Kyperpasset holder pakistanerne øje med deres tidligere
allierede inde på den Afghanske side af grænsen. Talebanerne må erkende at de
bliver mere og mere isolerede.
PE fortæller at Pakistan indtil for nyligt var et af de tre lande der anerkendte
Talebanstyret. Nu har den Pakistanske regering sagt ja til at støtte et amerikansk
angreb. Også nabolandet Tadschikistan har meddelt at man er parat til at
samarbejde med USA, i kampen mod terrorismen. PE fortæller at en anden
sovjetrepublik, Kasakhstan, der ligger bare tre hundrede kilometer nord for
Afghanistan, også er kommet med en klar melding.
Nursultan Nasarbajev, Præsident, Kasakhstan. Kasakhstan har ressourcerne og
viljen til at støtte enhver aktion i kampen mod terrorismen. PE fortæller at ifølge
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militære kilder i Uzbekistan har amerikanske overvågningsfly fået tilladelse til at
lande der. [Et kort viser, at næsten alle Afghanistans nabolande støtter USA] Det
fik i dag Talebanstyret til at advare sin nabo mod at samarbejde med USA. PE
fortæller at Turkmenistan indtil videre har holdt lav profil og det samme gælder
den store muslimske nabo i vest, Iran, der er modstander af styret i Kabul.
[Billeder fra pressemøde hos den Afghanske ambassadør i Pakistan] PE fortæller at
Taleban i dag gjorde endnu et forsøg på at afværge en krig.
Talsmand for ambassadøren: We will never defend terrorism anywhere. And we
call on muslim countries to come for a word and themselves solve this issue.
Efter at både Pakistan og de Forenede Arabiske Emirater har trukket deres
diplomater hjem, er det nu kun Saudi Arabien, der formelt anerkender styret i
Kabul.
CB afslutter ved at fortælle at ifølge den Pakistanske avis Dawn, overvejer Saudi
Arabien ligeledes at afbryde de diplomatiske forbindelser med Talebanstyret.
00.10.26 – 00.12.37: Udover at forberede sig til et militært opgør med styret i
Kabul, så satser USA også på Talbanregeringens fjender i selve Afghanistan. En
diplomatisk offensiv, der både involverer en for længst afsat konge og en nyligt
afdød krigsherre.
Indslag af Uffe Dreesen. [Billede af en helikopter, der letter] UD siger at vi er i
Panshirdalen i det nordlige Afghanistan, hjemstedet for den nordlige alliance, som
måske kan gå hen og spille en nøglerolle i kampen mod Talebanstyret.
Abdel Halil, soldat, Den Nordlige Alliance: Disse sovjetiske kampvogne bruger vi
i kampen mod Taleban.
[Billeder af militære et militært køretøj, der bliver vasket med en vandslange] UD
fortæller at den nordlige alliance de sidse fem år lige akkurat har holdt stand, en
broget blanding af befolkningsgrupper og krigsherre, som ikke har meget andet til
fælles end hadet mod Talebanstyret.
[Billeder fra en begravelse i Panshir-dalen, d. 16. september] UD siger at det
derfor lignede begyndelsen til enden da alliancens navnkyndige leder, General
Ahmed Shehi Masood blev dræbt af en selvmordsbombe, kun to dage før
terrorattentaterne i USA. Men netop begivenhederne i USA har givet den nordlige
alliance ny vind i sejlene.
Jakja Masood, bror til afdøde general Masood: Everybody is waiting for the
Americans attack to wipe out these terrorists in south Afghanistan, also Taleban.
[Billeder af militære køretøjer] And our forces are ready to cooperate with the
Americans.
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UD fortæller at USA nemlig har brug for allierede i jagten på bagmændene inden
for Afghanistans grænser [Billeder af en mand, der vedligeholder våben], folk, der
kender terrænet og nogen, der kan overtage magten, hvis Talebanstyret bryder
sammen. UD fortæller at der nu er amerikansk støtte på vej til den nordlige
alliance. Og netop bekymring for, hvad der skal erstatte det nuværende styre i
Kabul har fået til at få den ellers så splittede opposition til at samarbejde.
Og det er her kong Mohammed Sahir Sha kommer ind i billedet. Han blev afsat i
1973 men bliver nu fremhævet som en mulig samlingsfigur.
Francesc Vendrell, FN udsending i Afghanistan: I on my part am convinced from
the contacts that the United Nations’ special mission in Afghanistan has had with
many Afghans that His Majesty can play a very important role in the coming
months.
UD siger, at det store problem ikke bliver at sætte Taleban fra magten som en
vestlige diplomat siger i dag, men mere hvem, der skal erstatte dem.
00.12.37 – 00.14.19: CB fortæller at siden angrebet har den ellers så kritiserede
politistyrke oplevet en sjælden opbakning fra befolkningen. Og siden angrebet
forrige tirsdag er kriminaliteten i byen faldet bemærkelsesværdigt.
Indslag af Niels Tradsfeldt om, at kriminaliteten er faldet i de seneste år og at
statistikken har fået endnu et dyk efter 11. september.
NT fortæller bl.a. at samtidig med at kriminaliteten falder har NYerne
tilsyneladende glemt deres tidligere kritik af deres politistyrke.
Shane McConnor: It’s a hard job and sometimes you have to be a little more
forceful. I don’t know. Everybody loves them now though. In hard times it takes
hard people. Billede af røven og lårene af en politimand, der holder en pistol i
hånden]
CB afslutter indslaget ved at fortælle, at der kommer meget mere om den faldende
kriminalitet i Station 2 i aften.
00.14.19 – 00.17.02: De omkomne ved terrorangrebene i NY blev i aftes mindet
ved en højtidelighed. Ulla Terkelsen fulgte ceremonien sammen med NYerne.
Indslag af Ulla Terkelsen. [Billeder fra ceremonien, mange folk, mange
amerikanske flag. Folk holder billeder af ofre og græder. En politikvinde græder]
UT siger at det var den store fællessorg, der kom til udtryk i går [En ældre mand
holder en kvinde i hånden] UT fortæller at de tog ud til bydelen Coney Island og så
højtideligheden der, på storskærme på de lokale baseballstadion [Billeder af unge
mennesker, der alle holder amerikanske flag, en af dem holder hånden på hjertet.
Placido Domingo synger Ave Maria, billeder af to mænd i shorts, der begge holder
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hånden på hjertet] UT siger at hele verden bor i NY [En kvinde græder] og hele
verden græd sammen med dem. [Bette Midler synger, You are my hero, folk
stortuder. ”Did you ever know that you are my hero”, billeder af to politimænd
m.fl.] UT siger at efter en dag med chok, med bekræftelse af de allerværste bange
anelser og vrede, så var tiden kommet til at give de fælles tåre frit løb sammen med
byens bedste kunstnere. [Grædende mennesker] UT siger at begivenheden virkede
følelsesmæssigt forenende [billede af en muslim]. NYs muslimer var stærkt
repræsenterede. [Bette Midler synger i baggrunden ]
Izak-EL-M. Pascha, Imam: We condemn them and we condemn their acts, their
cowardly acts. And we stand with our country against all that would come against
it [Billede af en pige med amerikansk flag og sort tørklæde, der klapper] [Jubel]
UT fortæller at NYerne bagefter følte sig løftet af begivenhederne.
AL Hirscberg, Pensioneret bankassistent: Last week we were griefing. This week
we are angered. Now this sort of tempers the anger.
Phyllis Watson, rengøringsassistent: This is a miracle. And what they did was
totally wrong.
Med den store begivenhed på Yankee Stadion og transmissionen af den rundt
omkring i NY har det officielle amerika afsluttet den kollektive sørgeperiode. Nu
skal NY på arbejde igen og landet skal måske i krig. UT, TV2, Coney Island i NY.
00.17.02 – 00.20.25: Indslag om Udenrigsministeriets IT løsning
00.20.25 – 00.22.00: Indslag om en dansk deltager i det amerikanske Popstars, i
dag udkom hendes første album.
00.22.00 – 00.23.14: Indslag om landmændenes problem med det våde vejr.
00.23.14 – 00.23.50: Vejret
00.23.50 – 00.24.35: Et indslag om at fiskerne er hoppet på den digitale bølge.
Elektronisk auktion. Nyhederne afsluttes.
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DVD 2441
TV2 Nyhederne 25. september 2001
Nyhederne, 25.09.2001, kl. 19.00-19.25
00.00.00 – 00.00.29: Nyhedsintro, Nyhederne præsenteres af Caroline Boserup
Tony Blair: And in choosing to help the friends of terror, they are choosing to be
enemies of ours.
CB: Storbritannien truer nu Afghanistan med krig, landet er nu næsten totalt
isoleret.
00.00.29 – 00.02.48: CB: Efter at Saudi Arabien i morges kappede alle
diplomatiske forbindelser har Afghanistan stort set ingen venner tilbage. Nu står
det klart at den internationale koalition ikke bare går efter OBL, men også landets
Talebanstyre. Imens gør FN klar til at modtage op mod halvanden million
flygtninge fra Afghanistan.
[Billede af et barn, der bliver givet nogle dråber] UD fortæller at kulden,
hungersnøden, borgerkrigen og nu udsigten til et amerikansk angreb har drevet
titusinder, ja måske hundrede tusinder, på flugt.
Flygtning, Afghanistan: Der har været så mange krige i Afghanistan. Nu er vi
flygtninge her igen.
UD fortæller at en menneskelig tragedie er under opsejling, langs Afghanistans
grænser. Som et plaster på såret har EU besluttet at hjælpe.
Chris Patten, Udenrigskommissær, EU: We must dig deep in our pockets to make
sure that Pakistan isn’t destabelized by the humanitarian crisis which may be about
to hit the country.
[Billeder fra grænsen] UD fortæller at Pakistan i går lukkede sin ambassade. I dag
har Saudi Arabien afbrudt de diplomatiske forbindelser, et i forvejen isoleret land
er nu blevet endnu mere isoleret. Og krigsretorikken skærpes.
Tony Blair, Premierminister, Storbritannien: If the regime in Afghanistan refuses
to do what they know they should than our enemy’s friend also becomes our
enemy too. They have chosen to help the terrorists. And in choosing to help the
friends of terror, they are choosing to be enemies of ours.
[Billeder fra Kabul] UD fortæller at det er første gang det bliver sagt så klart at et
angreb mod Afghanistan ikke bare vil være rettet mod den terrormistænkte OBL
men også mod Talebanstyret, hvis det fortsat giver ham husly.
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TB: Our fight is with that regime, not with the people of Afghanistan. These
people have also suffered for years. Their rights abused. Womens rights nonexistant. Poverty and illness ignored. A regime without respect and justice for its
own people.
[Billeder af fly i en lufthavn, ud stiger Jack Straw, Storbritanniens
udenrigsminister] Samme toner lød fra den britiske udenrigsminister under et
besøg i Iran, Afghanistans store naboland, som Briter og Amerikanere også bejler
til i forsøget på at isolere styret i Kabul.
00.02.48 – 00.03.13: CB præsenterer Nyhedernes øvrige overskrifter.
Fortæller om en mand, der i dag bor i Farum, men som en gang var præsident i
Afghanistan, og at Vagn Simonsen har mødt ham.
CB fortæller at Morten Olsen har forlænget sin kontrakt med det danske landshold
i fodbold.
CB fortæller om et nyt, billigt hotel i Kbh, siger at de ansatte ikke er helt
almindelige.
00.03.13 – 00.04.22: CB fortæller at de amerikanske forbrugere er blevet bange og
har mistet købelysten efter terrorangrebet mod USA. Siger at frygten kan udløse en
økonomisk nedtur i hele verden.
Indslag af Michael Trangbæk om købelysten og den økonomiske situation i USA
og den effekt den kan have på verdensøkonomien.
00.04.22 – 00.06.47: CB fortæller at Danmark måske hurtigere skal bevise, at vi
vil sætte handling bag løfterne om at støtte USA i kampen mod terror. Et flertal i
Folketinget er nu parat til at sende danske panserværnsraketter til mellemøsten. CB
fortæller at de kritiske røster er begyndt at melde sig.
Indslag af Tanja Nyrup Madsen. Fortæller at der endnu ikke er kommet nogen
formelle anmodninger fra USA til Danmark men Amerikanerne har tilsyneladende
sendt en uformel føler ud til sine partnere om assistance i form af lette raketter,
som dem her [Henviser til billeder af en mand, der håndterer raketterne]. TNM
fortæller at forespørgslen sætter den danske opbakning på en prøve. Og efter en
orientering [Billeder fra mødelokalet hos Udenrigspolitisk nævn] bredte tvivlen sig
til flere partier.
Keld Albrechtsen, medlem af Udenrigspolitisk Nævn, Enhedslisten: Vi har
understreget over for regeringen at vi har ikke givet mandat til noget som helst i
den her sag, og jeg mener heller ikke, at Folketinget har godkendt noget som helst.
Og det vi må være sikre på er at dansk materiel ikke, under nogen omstændigheder
bliver brugt til en aktion, der kan koste uskyldige civile livet.
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Holger K. Nielsen, formand, SF: Vi er blevet mere kritiske efter udtalelserne
forleden dag og også efter mødet i dag. Jeg synes stadigvæk at regeringen og
statsministeren, han er alt for ukritisk i forhold til USA.
TNM fortæller at Inger Marie Bruhn Vigerø, Radikal formand for Folketingets
udenrigsudvalg i morgenradioavisen [Billede af en radio. En kop kaffe hældes op
foran den] sagde at hun frygter at USA er i gang med at starte en terrorspiral.
IMBV i radioavisen: .... skal optrappe en terrorspiral. Altså det er den der sætning
der siger at vold avler vold.
TNM siger at det var en melding der ikke kun fik regeringen til at få kaffen galt i
halsen.
Peter Skaarup, Dansk Folkeparti: Vi er bekymrede for at både de Radikale og SF
og Enhedslisten er modstandere nu. Det synes vi er uhyggelig dårligt efter 14 dage,
efter 14 dage siden terrorangrebet var. Vi synes at de partier skal genoverveje
deres stilling.
TNM fortæller at allerede efter middag havde de radikale rettet ind.
IMBV: Det eneste der kan opstå af sig selv, det er lommeuld. Men der er åbenbart
også udtalelser, som ikke er sagt, som også pludselig bliver formuleret som ...
[Bliver afbrudt] Interviewer fra DR spørger ”Du har heller aldrig sagt at man ikke
skal bekæmpe terror med terror?” IMBV siger at hun har brugt den vending men at
den er brugt i en helt anden sammenhæng.
TNM siger, at for at der ikke skal være tvivl om den officielle Radikale holdning.
Spørger om Danmark skal levere panserraketter til amerikanernes indsats.
Elisabeth Arnold, Gruppeformand, Rad. V.: Ja, det var noget vi diskuterede, blandt
andet i de forberedende møder, der var i et par folketingsudvalg i aftes. Og det er
klart, det er ikke noget der er rettet mod civile, det er jo rettet mod militære
installationer, så det siger vi naturligvis ja til.
00.06.47 – 00.08.47: CB fortæller at risikoen for at sprøjtefly skulle have været
brugt til terror har vakt opmærksomhed hos myndigheder over hele verden. FN
advarer nu alle lande om truslen fra biologiske og kemiske våben.
Indslag af Keld Vrå Andersen: I USA mener politiet nu, at terrorister havde
konkret planer om at bruge sprøjtefly til at sprede biologiske eller kemiske våben.
John-Erik Stig Hansen, Overlæge: Vi er alle sammen blevet chokerede over, at der
var folk der kunne begå massedrab. Men når de så tilmed ser ud til at have planlagt
et biologisk angreb og på en realistisk måde, fordi sprøjtefly tidligere har været
fremføringsmidler for biologiske våben i Irak for eksempel. Ja, så bliver det
pludselig meget mere realistisk.
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[JESH tager en mappe frem] KVA fortæller at overlæge JESH er rådgiver for det
danske Forsvar når det gælder biologiske våben.
[JESH viser et billede af en virus fra mappen] JESH: ”Svinekopper”
JESH siger at FNs Verdensorganisation WHO i dag rykkede ud med en generel
advarsel fra lederen Gro Harlem Brundtland, til alle verdens lande. GHB citeres:
”Vi forbereder os på at hjælpe lande med at reagere på mulige tilfælde af bevidst
smittespredning.” [Billede fra et laboratorium af en mand i
beskyttelsesdragt] JESH siger at militæreksperter anslår, at der i de sidste 25 år har
været 340 tilfælde, hvor terrorister har planlagt, forsøgt eller faktisk udført
biologiske angreb. Dog aldrig med massedødsfald som resultat. I dag anses
[Billede af et skilt: CAUTION BIOLOGICAL HAZARD] spredning af kopper,
miltbrand, lungepest og pølseforgiftning for de mest sandsynlige.
JESH: Der er sådan en række, men nu ikke en uendelig række, så derfor er man
faktisk i stand til at overskue nogenlunde, hvordan man egentlig skal håndtere det
her. Så det er ikke en umulig opgave, og det er nok meget væsentligt at
understrege. Og forskellen er altså ret dramatisk, fordi, jeg mener, hvis du har en
vaccine, så kan du rent faktisk beskytte mod kopper, ik? [Billeder af et sprøjtefly,
der lander] Så det gør altså en ret stor forskel om man er godt forberedt, eller om
man simpelt hen ikke er forberedt overhovedet.
CB afslutter ved at fortælle at den danske regering i sidste uge præsenterede en
plan for øget beskyttelse mod både kemiske og biologiske angreb.
00.08.47 – 00.10.56: CB fortæller at der på en villavej i Farum bor en tidligere
præsident. Han bliver ofte spurgt til råds af Talebanstyret i Afghanistan, fordi det
var der han var regeringsleder. CB: ”De lytter til mine råd, men de følger dem
aldrig siger han.”
Indslag af Vagn Simonsen, der siger at kampen for at befri Afghanistan og den
efterfølgende præsidentperiode, havde i 1994 tæret på Sibghatullah Mojaddedi.
Saudi Arabiens Kong Faht forærede ham penge til et rekreationsophold, og for det
slog han sig ned i Farum i Danmark.
SM, Professor, tidligere præsident Afghanistan: I hated to be president. Yes,
because it is not my job. When the country was liberated it was my... fulfill my
job. Then from that time started struggle, fighting [Billeder af en mand der affyrer
en maskinpistol], fighting, civil war upto now.
VS fortæller at SM i årene før sin afgang ledede han den Afghanske Asylregering i
Pakistan. Og da Sovjettropperne trak sig tilbage var det at han blev præsident i en
kort periode. Nu ligger Afghanistan i ruiner.
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SM: Lack of food, lack of medicine, lack of treatments, lack of education.
Everything. No job there. And every year when the wintertime comes, many
children, many people are dying from hunger, from lack of clothes and food. They
have no clothes. Intervieweren spørger: And who is to blame for that? SM:
ømdehøbdedubde... Taleban are to blaim for that.
[Billeder af SM sammen med George Bush senior] VS fortæller at Mojaddedi, som
en gang har forhandlet med tidligere præsident George Bush støtter i dag USA,
men siger dog:
SM: In my experiences, many times the Government of the United States has done
many mistakes. Even about Afghanistan, they have not consulted with me.
VS fortæller at Mojaddedi mener at 1 million eksilafghanere stadig støtter ham. VS
spørger hvad han selv kan gøre fra sin position i Farum.
SM: Trying to bring peace in our country, to convince the people not to fight, to
solve the solutions and differences and comprimise in the consultation, in the
discussions. But because of the interference of the foreigners in our country I will
not succeded.
00.10.56 – 00.11.26: CB fortæller at der var fælles bønnemøde i København i dag.
[Billeder fra bønnemødet] Kristne og muslimer holdt fællesbøn på Rådhuspladsen,
til minde om ofrene, ikke bare fra USA, men fra alle terroraktioner. CB fortæller at
bønnen blev indledt af Imam Abdul Wahid Petersen, fra Nørrebro og sognepræst
Torben Jeppesen, der også er fra Nørrebro. Derefter bad de ca. 70 fremmødte
kristne og muslimer i ca. 10 minutter.
00.11.26 – 00.14.07: Indslag om at IKEA vil rense driften for religiøse ritualer,
hvilket bl.a. betyder afskaffelse af julegaver og julefrokoster. Det mødes af skepsis
fra både danskere og muslimer.
00.14.07 – 00.15.57: Indslag om PFA krisen.
00.15.57 – 00.16.58: Indslag om at Morten Olsen fortsætter som træner for
Danmarks landshold i fodbold.
00.16.58 – 00.19.50: Indslag om kommunikationssystemet i Udenrigsministeriet.
00.19.50 – 00.21.24: CB fortæller at forslaget om forlænget barsel herhjemme
risikerer at ryge tilbage i skuffen som følge af terrorangrebet i USA. Siger at
pengene nu i stedet skal bruges til terrorbekæmpelse.
Diskussion om barselsorloven og økonomien bag.
00.21.24 – 00.23.34: Indslag om et hotel, som er åbnet i København, hvor alle de
ansatte er tidligere stofmisbrugere.
00.23.34 – 00.24.06: Vejret
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00.24.06 – 00.24.45: Nyhedsafslutning, CB fortæller om at verdens ældste kristne
stat, Armenien i dag fik besøg af den katolske pave, Johannes Paul den anden.
Paven her, sammen med de armenske kirkeledere at kampen mod terrorisme skal
udvikle sig til en verdensomspændende religionskrig.
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DVD 2442
TV2 Nyhederne 26. september 2001
Nyhederne, 26.09.2001, kl. 19.00-19.25
00.00.00 – 00.00.31: Nyhedsintro, Nyhederne præsenteres af Annette Juhler Kjær
[Billeder fra en meget hidsig demonstration, hvor et amerikansk flag bliver brændt
af] AJK fortæller: Kabul i dag, vreden og hadet mod USA fik tusinder af
Afghanere til at [Billeder af folk, der angriber bygningen] angribe den
amerikanske ambassade i Afghanistans hovedstad. Den tomme ambassade brændte
ned, spændingerne mellem USA og Talebanstyret vokser. [Billeder fra en hidsig
demonstration]
00.00.31 – 00.01.05: AJK fortæller at verdens øjne hviler på NATO, hvor
forsvarsministrene har holdt møde hele dagen. Eneste punkt på dagsordenen er
vestens kamp mod terrorismen.
Interview med Svenning Dalgaard. SD fortæller at det er selvsagt her i Bruxelles at
det er amerikanerne, der har sat dagsordenen og det betyder at det i højere grad er
den amerikanske vrede, der har styret amerikanernes svar end det er egentlige
beviser, at der ikke er kommet beviser mod OBL på bordet her og det andet er at
amerikanerne nu vil plukke blandt de enkelte NATO lande, de vil selv bestemme,
hvem de vi have med i koalitionen, hvem der skal gøre hvad, det bliver ikke nogen
NATO aktion.
00.01.05 – 00.02.44: Indslag om kraftige nedskæringer i SAS, de økonomiske
udsigter er blevet kraftigt forværret efter terrorangrebet.
00.02.44 - 00.03.07: AJK præsenterer Nyhedernes overskrifter.
AJK fortæller at to millioner Afghanere lever et usselt flygtningeliv i Pakistan. De
er lette ofre for grådige menneskesmuglere.
AJK fortæller at mistænkte for terrorisme, som er blevet overvåget længe, nu
anholdes over alt i Europa.
AJK fortæller om vrede køkkenkøbere, som er blevet snydt af forhandleren.
00.03.07 – 00.05.27: AJK fortæller at FN i Pakistan gør klar til at tage imod op
mod en million flygtninge fra Afghanistan. Og imens har Talebanstyret i Kabul
ladet sin vrede gå ud over den amerikanske ambassade.
[Billeder fra ambassadeoverfaldet] Indslag af Uffe Dreesen. Kabul her til morgen.
Tusinder af indbyggere er gået på gaden for at give USA svar på tiltale, nemlig ved
at storme den amerikanske ambassade [meget ophedet stemning]. [Et par mænd
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klatrer op ad facaden, ting bliver smidt mod ambassaden]. UD fortæller at der dog
kun var tale om en symbolsk aktion, [Billeder af en dukke, der sættes i brand]
ligesom afbrændingen af Bush dukken her, bygningen har nemlig stået tom i
årevis.
[Billeder fra Pakistan] Her i Pakistan forbereder FNs flygtningehøjkommissariat
sig på det værst tænkelige, at op mod halvanden million mennesker skal tage
flugten ud af Afghanistan. UD fortæller at det forventes at op mod en million
mennesker kan finde på at flygte til Pakistan, 400.000 mennesker til Iran og
omkring 50.000 til Turkmenistan og til Tadsjikistan.
John Horekens, Informationschef, UNHCR: We are planning to send thousands of
tents, thousands of kits for basic relief, relief items generally. And all that might
have to be, would have to be flown in to Pakistan and Iran.
[billeder af en pose korn] UD siger at det er i en forvejen hårdt prøvet befolkning
som nu er på flugt, bl.a. pga. flere års borgerkrig.
Rudy Rodriques, leder, UNICEF i Uzbekistan: After two years of consecutive
draught the population is under tremendous strain. And this, coupled with the
fighting, stretches whatever limited resources families have.
[Billeder af en flok mænd i militærtøj] I den nordlige del af landet har den såkaldte
Nordlige alliance i årevis ført en glemt og overset krig mod Talebanstyret.
[Helikopter lander] Nu ser den frem til en ny nøglerolle som den USA-ledede
koalitions våbenfæller.
Abdullah Abdullah, Udenrigsminister, Den nordlige Alliance: We will be already
in the forefront of the struggle against terrorism, we have been. So in itself it is a
big deal, I think.
[Billede af en mand der affyrer en raket] UD fortæller at i de seneste dage har der
været nye kampe mellem soldaterne her [Billeder af soldater og våben] og
Talebanstyrets enheder, der kontrollerer et sted mellem 90 og 95 procent af
Afghanistan.
AJK afslutter indslaget ved at fortælle, at flygtningehøjkommisariatet i dag har
bedt om to milliarder kroner til flygtningene fra Afghanistan. Herhjemme har
Udviklingsministeren Anita Bai Bundgaard bevilget i alt 15 millioner kroner til
flygtningearbejdet.
00.05.27 – 00.07.51: AJK fortæller at USA selv vil gennemføre den ventede
militære aktion mod OBL og indtil videre ikke bruge sine allierede i NATO. Det
var beskeden på NATOs forsvarsministermøde i Bruxelles i dag.
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SD fortæller, at forsvarsminister efter forsvarsminister i dag vandrede de sidste
skridt frem mod en krig i Asien, som allerede nu sætter sammenholdet på prøve.
Nogle lande forlanger nye sikre oplysninger fra USA.
Trillo-Figueroa Martinez, Forsvarsminister, Spanien: We have reacted as loyal
allies and we expect more information to reinforce our solidarity.
SD fortæller at andre lande, som Danmark, var 100 procent på USAs side.
Kommentar fra den danske Forsvarsminister: Well I am expecting that we have the
opportunity to express our solidarity and our support with our american ally.
SD fortæller at især Storbritannien ikke stillede spørgsmål i dag, men taler om
krig. Og Briterne venter krig med Talebanstyret i Afghanistan.
Geoffrey Hoon, Forsvarsminister, Storbritannien: I think it is important that we
create situation in Afghanistan where terrorism is not allowed to florish. And we
have made it clear to the Taleban, that they have the opportunity still, of shutting
down the training camps and abondoning their support for terrorism. But I have to
say that I am not optimistic that they understand that.
SD fortæller at Briterne er USAs hovedallierede og havde i dag tydeligvis fået
flere oplysninger end andre. Men de, der kom for at få USAs beviser imod OBL,
de blev skuffede. Og oplysningen om, hvad det enkelte lande skal bidrage med,
kommer også kun drypvist.
Jan Trøjborg, Forsvarsminister, Soc.dem: Danmarks holdninger er meget
markante. På hele efterretningssiden har vi på et meget tidligt tidspunkt været
stærkt involverede for at være med til at opklare, hvem der står bag det her.
SD spørger om der ikke er nogle krav om danske soldater, danske våben,
panserværnsraketter i øjeblikket. JT: Der er ikke noget krav om danske soldater på
nuværende tidspunkt, nej.
[Billeder af Poul Wolfowitz på talerstolen] SD fortæller at Amerikanerne i dag
gjorde klart at der kommer militære angreb, men ikke hvornår. Og de
understregede at enkelte NATO lande vil blive bedt om en indsats, men at vi i dag
er ved starten af en meget langvarig og endnu ukendt indsats.
PW, Forsvarsminister, USA: As the president has said over and over again, it is not
about one man or one organisation, it is about a network of terrorist organisations.
It is about the support and sanctuary and harbouring they receive from some states,
and while we are going to try to find every snake in the swamp that we can, the
essence of the strategy is to try to drain the swamp.
00.07.51 – 00.09.40: Interview med Svenning Dalgaard. Bliver spurgt om der kom
nogen fælles udmelding fra forsvarsministrene. SD svarer at han snarere vil sige at
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der kom en amerikansk udmelding, de andre, de tog det vel til efterretning, det som
amerikanerne sagde. Amerikanerne har klart sagt, at de har ret til at slå til mod
OBL og mod Taleban, de henviser til FN resolutioner, de henviser til at OBL og
hans venner tidligere har slået til imod dem. Så der er ingen tvivl om, at de mener,
at de kan gøre hvad de vil når de vil gøre det. Det andet er at Amerikanerne siger,
at det bliver vidt forskellige koalitioner som kommer til at arbejde i meget, meget
lang tid og at det bliver økonomiske sanktioner, at det bliver hele viften. Og at det
ikke bliver NATO som sagt før, Amerikanerne har fundet ud af under Kosovo
krigen at det er utrolig besværligt at arbejde sammen med NATO og skulle have
alle skænderierne mellem NATO ambassadørerne om, hvem man skal angribe og
hvornår. Så derfor så foretrækker man at køre den her sag alene, og så bede de
enkelte lande om hjælp når man har brug for det.
AKJ spørger hvordan mødet forløb, hvordan stemningen var og om der har været
fuld enighed om håndteringen af situationen. SD siger at der klart ikke har været
fuld enighed, men nu er Forsvarsministre generelt pæne mennesker, som ikke
bryder sig om at skændes og ikke bryder sig om at udstille uenighed, sådan er
miljøet. Men der var nogle, der klart sagde at de var kommet fordi de forventede at
få et klart bevis, at OBL var skyldig, at man havde noget på ham. De forventede at
få at vide, hvad der skulle ske, og de er ikke tilfredse med, at de ikke har fået de
der svar. Og det er lande så langt fra hinanden og så vidt forskellige, som Norge og
Spanien, så der har ikke været den store forbrødring hellere, men der er også lande
som Danmark og Storbritannien, som ikke har behov for at få nogle beviser og
som står bag USA uanset hvad USA gør.
00.09.40 – 00.12.26: AJK fortæller at nogle af verdens største flygtningelejre
ligger i Pakistan, langs grænsen til Afghanistan. De færreste kommer væk derfra
igen, en billet videre er nemlig kostbar.
[Billeder fra flygtningelejrene] Indslag af Michael Rastrup Smith, der fortæller at
de to millioner af Afghanske flygtninge, der allerede lever i Pakistan i dag, lever et
liv, der er svært at forestille sig i vesten. [Billeder af et lille, nøgent barn] Det er en
udfordring blot at overleve fra i dag til i morgen. MRS fortæller at hjælpen fra
vesten næsten ikke er til at få øje på.
Abdul Razig, flygtning: De mennesker, der er flygtet her til Pakistan eller Iran
arbejder hårdt på at skaffe lidt brød til familien.
[Billeder fra den danske ambassade] Den eneste vej ud af håbløsheden for de
fattigste flygtninge er at søge om asyl, f.eks. via den danske ambassade. Men det er
i virkeligheden en ren illusion. Kun meget få får asyl. [Billeder fra en gade i
Pakistan]. MRS fortæller at der er hjælp at hente her i grænsebyen Pashawa, de har
specialiseret sig i at skaffe flygtninge illegalt til Europa. Problemet er at der skal
store penge på bordet.
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Latif Shah, flygtning: De personer, der vil tage til Europa er meget rige personer,
og de skal betale over 15.000 dollars.
MRS fortæller at selv om det drejer sig om et stort beløb så kan en del mennesker
godt betale det. Og det er disse mennesker, der har størst chance for at komme til
Europa [Billeder af et vekselbureau med et stort, lyserødt dollartegn på døren]. Før
rejsen deponeres de mange penge hos en pengeveksler, og så overlades
rejseplanlægningen til en rejseagent, som først får sine penge når flygtningene er
kommet sikkert til vesten.
MRS siger at Khan, der er Afghaner, kalder sig selv for rejseagent. Og det er, hvad
mennesker af hans slags betragtes som i Pakistan. Men det han beskæftiger sig
med, det er menneskesmugling.
Khan: You can go to Europe by plane or by road. By plane or by road. And we
provide you with a passport, British passport, or Danish passport, and you can go
by them. And the fixed price if you go by road it costs about 12.000, if you go by
airplane it costs you about 17.000 dollars.
MRS fortæller at rejsen til England er dyrest, fordi landet er mest populært.
Danmark er ikke så populært, men rejsen er til gengæld billigere.
Khan: You have to wait for six months, seven months and that’s the problem for
them. They don’t give them a good pocket money. MRS spørger om Danmark
derfor er billigere. Khan svarer at ”Danmark is cheaper.”
MRS fortæller at den Afghanske menneskesmugler siger, at efter episoden med det
norske containerskib, Tamba, ved juleøen, så er det nærmest blevet umuligt at
sende illegale immigranter til Australien. Derfor koncentrerer menneskesmuglerne
sig nu om at sende de illegale immigranter til Europa, herunder Danmark. MRS,
TV2, Islamabad.
00.12.26 – 00.15.37: AJK fortæller at nødhjælpen til Afghanske børn og deres
mødre håber sig op i Københavns frihavn. FNs hjælpeorganisation UNICEF har
svært ved at få transportflyene frem til flygtningene.
Susanne Neertoft, Informationschef, UNICEF: [Står på et stort lager] Det mest
nødvendige. Vi finder ikke noget avanceret hjertemedicin eller sådan noget. Vi
sender antibiotika og vacciner og alt sådan noget, der er nødvendigt.
Vagn Simonsen fortæller at af de mange tons forsyninger på FNs internationale
lager i København, er der nu udvalgt 33 tons til det først afgående transportfly til
Afghanistan.
SN: Dels er det sådan nogle almindelige tæpper men der er også sådan nogle
varmetæpper, thermotæpper til de små børn. Det er jo specielt dem under fem år
som lider størst nød og som er i værst fare.
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VS fortæller at der derudover pakkes køkkenredskaber, vanddunke, presenninger
og medicin. Fortæller at FNs generaldirektør i eftermiddag kom fra NY, for at
drøfte de særlige vanskeligheder ved dette hjælpearbejde.
Carol Bellamy, Generalsekretær, UNICEF: Our local staff are still in Afghanistan,
as are the local staff of other UN agencies. But our international staff are not able
to be there. So we are not really able to fully assist in this humanitarian crisis.
Thats’s what makes this different from, let’s say a country where there may be war
and it is difficult to reach all the people, but at least you are there and you see and
you are able to make judgments. That’s what distinguishes this from the many
other critical areas in the world today.
VS fortæller at Afghanistans nabo, Turkmenistan, har her til aften givet UNICEFs
transportfly lov til at lande med forsyninger.
00.15.37 – 00.15.49: AJK fortæller at Afghanske flygtninge udgør den tredje
største flygtningegruppe i Danmark. Rundt om på landets flygtningecentre sidder
nu omkring 1300 Afghanere og håber på asyl i Danmark.
Indslag af Lotte Hveisel: Vi er i en flygtningelandsby på Lolland, her bor 43
Afghanere, nogle er fra hovedstaden Kabul, andre kommer fra landdistrikterne.
Nogle er højtuddannede, andre er ikke. Men en ting har de til fælles, de er flygtet
fra Talebanstyret i deres hjemland.
Abdul Wali Alemi: I don’t like Taleban. Because they never accept development.
They never accept education. They never accept women, those who are the half of
the society.
LH fortæller at 4.800 Afghanere har fået opholdstilladelse og bor i dag i Danmark.
Og at antallet af Afghanere, der søger om asyl vokser hvert år. [graf vises] I 1991
søgte 75 Afghanere asyl i Danmark, det tal er vokset til 1340 ifølge den seneste
opgørelse fra år 2002.
Homanyuan Khamoush, asylansøger: The Taleban don’t want the other person,
who... who is different from their language and their ideology.
AWA: So we are not able to live as usual life there, and people were not free there.
And people... if any people... had... opposed against the Taleban they must be
killed.
LH fortæller at på flygtningecentret på Lolland frygter Afghanerne USAs aktion
mod Afghanistan, men håber samtidig at et angreb kan betyde Talebans endeligt,
så de kan vende hjem.
HK: This invation must beat the terrorists and the Taleban. But you know that
there has been for twenty years war and fighting. Our people is victim of terrorism.
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00.15.49 – 00.15.57: AJK fortæller at TV2 i aften sender programmet Kabul, bag
sløret. Her afsløres Talebanstyrets metoder ved hjælp af skjult kamera. Kabul bag
sløret kl. 22.45.
00.15.58 – 00.18.58: AJK byder udenrigsminister Mogens Lykketoft velkommen.
AJK: Mogens Lykketoft, lad os lige få en ting klar fra starten. Har Danmark
erklæret sin støtte til en kamp mod nogle hundrede aktive terrorister eller til en
amerikansk krig mod hele Talebanstyret i Afghanistan.
ML: Vi har erklæret vores støtte til en aktion, der kan finde og uskadeliggøre
bagmændene. Det, der er meget svært at rede ud i øjeblikket, det er jo i hvor høj
grad, og det tror jeg er i meget høj grad, selve Talebanstyret er en del af denne her
terroristiske organisation.
AJK siger at FN eksperter i dag anslår at udmeldingerne fra præsident Bush om
krig mod terroren, som Danmark altså støtter, har skabt en ekstra million, måske
halvanden million flygtninge fra Afghanistan. Spørger om det pålægger et særligt
ansvar over for de flygtninge. ML: I forvejen er flygtningekatastrofen i
Afghanistan efter Talebanstyrets indførelse og borgerkrigen der bliver ved jo af
bibelske dimensioner, der er tre en halv million flygtninge fra Afghanistan i
nabolandene. Og det er klart, det internationale samfund har en utrolig stærk
forpligtelse til at hjælpe nabolandene, Pakistan og Iran især, med at være i stand til
at skaffe det mest fornødne til alle de mennesker, der nu er på flugt. Indtil det her
er overstået.
AJK siger at flygtningenes situation i Afghanistan, som vi har set, allerede er
presset, henviser til MRSs rapportage fra verdens største flygtningelejr, der er to
millioner som du siger i Pakistan og halvanden million i Iran og de er så tvunget på
flugt, henholdsvis af Taleban og af krigstrusler fra USA. Spørger om vi i Danmark
derfor er moralsk forpligtigede til at modtage flere Afghanske flygtninge. ML
svarer: Det er jo slet ikke løsningen i forhold til de enorme menneskemængder, der
er i bevægelse her. Løsningen er selvfølgelig at ud af denne her tragiske situation
kommer et grundlag for at mennesker kan holde ud at leve i Afghanistan og det
skal vi understøtte dem i at klare sig, indtil det bliver tilfældet at, og vi skal støtte
selvfølgelig den vestlige verden må ikke svigte når selve opgøret med terrorismen
er overstået. Vi må støtte en opbygning af et samfund, der er til at holde ud at leve
i, i Afghanistan.
AJK siger at USA, at amerikanerne og også Danmark, altså er parate til at bombe
Talebanerne i Afghanistan men er vi også parat til at gå hele vejen, som man siger.
Spørger om vi er parat til at betale regningen og sørge for helt at fjerne styret så
flygtningene kan vende hjem igen. ML: Jeg tør ikke sige, hvad det her ender med,
men jeg håber det ender med, at der i Afghanistan også eksisterer et styre, der
behandler sine borgere anstændigt og er i stand til at sørge for, at de kan leve en
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ordentlig tilværelse. Og vi skal bidrage til, at det her ikke bare bliver en aktion
mod terrorisme, men også en humanitær indsats som skal være af meget stor
størrelse. Og heldigvis har en lang række lande i de her dage budt meget store
beløb ind. Nu er det om at få det organiseret og stillet op. Og det er man i fuld
gang med.
00.18.58 – 00.19.55: AJK siger at flere steder i Europa slår politiet nu til mod
mulige islamiske terrorister. Mistænkte, der længe har været holdt under
observation bliver nu anholdt.
Indslag af Keld Vrå Andersen [Billeder af de forskellige politiaktioner], der
fortæller at spansk politi her til morgen anholdt seks medlemmer af en radikal
islamisk gruppe fra Algeriet, som har været overvåget i årevis. Ifølge de spanske
myndigheder, har gruppen kontakt til bin Ladens terrornetværk. Gruppen
mistænkes for, sammen med andre, at planlægge en aktion et eller andet sted i EU.
Mariano Rajoy, Indenrigsminister, Spanien: Jeg vil henlede opmærksomheden på
disse personers forbindelse med dem, der blev anholdt i Belgien og Nederlandene
og som havde det mål at gennemføre selvmordsattentater imod nordamerikanske
interesser, inden for EU.
KVA fortæller at der i de sidste dage ligeledes er sket anholdelser af mistænkte
terrorister, i blandt andet Italien, Tyskland og her i Frankrig, hvor fire blev anholdt
i går.
00.19.55 – 00.20.16: AJK fortæller at benzin og olie falder i DK.
00.20.16 – 00.20.39: AJK fortæller at legetøjsproducenter i disse dage har travlt
med at tilbagekalde krigslegetøj. I dag kom turen til disse legofigurer [Billeder
vises] Alpha Team. her kan den onde Ogel fra sit raketskib sende en slags bomber
til en storby, der minder lidt for meget om NY. AJK fortæller at også Mattel har
fjernet en djævelsk figur, der på toppen af WTC nedskyder Manhattan.
00.20.39 – 00.22.49: Indslag om folk, der har betalt for et køkken, men som er
blevet snydt.
00.22.49 – 00.23.26: Vejret
00.23.26 – 00.24.13: Indslag om Christianias 30 års fødselsdag. Nyhederne
afsluttes.
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DVD 2443
TV2 Nyhederne 27. september 2001
Nyhederne, 27.09.2001, kl. 19.00-19.25
00.00.00 – 00.00.26: Nyhedsintro, Nyhederne præsenteres af Annette Juhler Kjær.
Fortæller at Schweiz er rystet efter et skuddrama i det Schweiziske Parlament. En
gal mand dræbte 14 mennesker.
00.00.26 – 00.03.03: Indslag om nedtur for charterbranchen. AJK fortæller at folk
vælger de fjerne destinationer fra, tager i stedet i sommerhus.
Lav dækningsprocent på hoteller, SAS og British Airways fyrer folk.
Til gengæld går det godt hos Dansk Folkeferie.
03.03.03 – 03.03.26: AJK præsenterer Nyhedernes overskrifter.
Fortæller at Pakistanere er på gaden i tusindtal, ikke mod USA men med støtte til
kampen mod terror.
Fortæller om dårlig kartoffelhøst.
Fortæller om indvielsen af et stort kunstværk ved Herning.
00.03.26 – 00.05.16: Indslag om skuddrama i parlamentet i Schweiz.
AJK afslutter ved at sige at der intet er der tyder på at skuddramaet har forbindelse
til terrorangrebet i USA.
00.05.16 – 00.07.02: AJK fortæller at Talebanstyret i Afghanistan nu viser vilje til
forhandling. Siger at den amerikanske borgerretsforkæmper, Jesse Jackson, ventes
til Pakistan som mægler i den spændte situation.
Indslag af Michael Trangbæk, der fortæller at fem millioner Afghanere ventes at
fylde flygtningelejrene i nabolandene til bristepunktet, hvis krigen kommer. Og
under alle omstændigheder skal FN brødføde 7,5 millioner i selve Afghanistan her
i vinter. Så der er god grund til at forsøge at nå en aftale og derfor tog Talebans
ambassadør i Pakistan telefonen.
Jesse Jackson, Borgerretsforkæmper, USA: ... a peace deligation. to Pakistan. I
quote: We would like to see this situation resolved in a way that reserves the
dignity and integrity of all sides. War and bloodshead are easy but peace is
difficult.
MT fortællera at Jesse Jackson formentlig også vil prøve at få Talebanstyret til at
udlevere otte internationale nødhjælpsarbejdere, der her er på vej til retten i Kabul.
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De otte, heriblandt to amerikanere risikerer dødsstraf for missionering. Taleban
skriver:
JJ: We welcome any delegation that comes to us in the interest of resolving this
matter, avoiding a humanitarian catastrophy, that will befall the people of
Afghanistan as a result of military strikes.
[Billeder af en dreng på æsel, ødelagde bygninger, våben] MT siger at der ikke er
meget at fejre i Afghanistan i disse dage. Femårsdagen for Talebanstyrets
magtovertagelse blev markeret med vagtsom iagttagelse her ved fronten nord for
hovedstaden Kabul. Mojahedin bevægelsen, der nu har verdenssamfundets største
lande i ryggen slapper af med Volleyball [billeder vises], mens de venter på at
blive en del af angrebet på Taleban.
AJK afslutter indslaget ved at fortælle at ifølge et telegram de lige har fået fra
telegrambureauet AFP, så har Jesse Jackson besluttet ikke at rejse til Afghanistan
for at mægle.
00.07.02 – 00.08.54: AJK fortæller at tusinder gik på gaderne i dag for at vise
deres støtte til USAs kamp mod terrorismen. Men det er en støtte med forbehold.
Rapport fra Michael Rastrup Smith.
[Billeder af glade, syngende demonstrantpiger] MRS fortæller at der var syngende
muslimske piger. [Billeder af vrede ophidsede mænd] Og der var vrede ophidsede
mænd. Alle sammen demonstrerede de på Pakistans nationale solidaritetsdag, imod
terroren. Pakistan vil vise at dens befolkning støtter resten af verdens afsky for det,
der skete i USA for to uger siden. [Fredelig demonstration]
Najma Ahmad, lærer [ikke noget tørklæde]: We are against the terrorism. And we
are with them. We are not happy what has done or happened. Because it is not a
good thing. Human lifes are first.
MRS siger, at på trods af røsterne mod terror, så blev Pakistans solidaritetsdag en
klar melding til vesten om, hvad der foregår i den muslimske verden. Og hvad der
kan ske, hvis USA ikke spiller sine kort rigtigt.
Yakul Rahman, Partileder, Islamiske parti [ikke noget tørklæde, farverig parasol,
solbriller]: We support America in this issue for the sake of terrorism. But as far as
the muslim world is concerned, we are all united. We don’t want any muslim’s
blood to be shed without any reason.
MRS fortæller at dilemmaet er, at USA har opnået en sjælden sympati i den
muslimske verden lige nu. Men hvis Washington slår til imod Afghanistan, så vil
sympatien vende sig til en forstærket og ukontrollabel islamisk vrede. [Jublende og
hoppende unge Pakistanere]
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MRS siger at der ingen tvivl er om at den brede befolkning i Pakistan er imod
terrorisme. Men den er skeptisk ved et USA som den ser både som verdens
politibetjent og verdens skolelærer. MRS, TV2, Islamabad.
00.08.54 – 00.10.34: AJK fortæller at efterforskningen af de økonomiske
forbindelser til Osama bin Laden giver nu resultat. En bank i de Arabiske Emirater
indefrøs i dag midler, der tilhører bin Laden og en række terroristgrupper.
[Billeder af OBL i mørke, omringet af bevæbnede mænd] Indslag af Alexandra
Strand Holm.
Navnet på verdens mest eftersøgte person, Osama bin Laden, [Billeder af OBL, der
affyrer skud] viser sig nu at figurere på en liste i de Forenede Arabiske Emiraters
centralbank. [Billeder af OBL i en ørken, hvor der affyres våben] Listen er
udarbejdet af de amerikanske myndigheder og har i dag fået banken i De Arabiske
Emirater til at indefryse midler. [Billeder af mænd, der affyrer skydsalver] Midler
som tilhører bin Laden og 25 øvrige personer og organisationer som sættes i
forbindelse med terror.
GWB: It’s a war of series of battles. That sometimes will see the fruits of our
labours, and sometimes we won’t. It’s a war that is going to require cooperation
with our friends.
ASH fortæller at også i Europa skrider efterforskningen frem, seks algeriere sidder
nu varetægtsfængslet i Spanien, mistænkt for at stå bag en terrorcelle finansieret af
OBL. Spansk politi fremlagde i dag materiale, der blev konfiskeret ved
anholdelserne, [grynede optagelser af mænd i militærtøj, der løber rundt]
videooptagelser fra bl.a. Afghanske træningslejre, natkikkerter, knive, en dagbog
fra en person med planer om selvmordsattentater, og falske identitetspapirer og
kreditkort.
[Billeder af amerikansk politi, der ransager en bil, spørger om der er kemikalier] I
USA har FBI anholdt ti personer med ulovlige kørekort.
Cliff Harvison, Direktør for sammenslutningen af tankvognmænd: The mind does
not have to be too creative or constructive to realize what could happen if one of
those vehicles fell under the wrong hands, and the product was ignited.
ASH fortæller at formodninger om nye attentater i USA har sat fokus på transport
af kemikalier og farlig last, en række aktioner har nu afsløret at mindst ti personer
har brugt falsk id til det specielle kørekort.
00.10.34 – 00.12.45: AJK fortæller at EU landenes Justitsministre nu er samlet til
et møde i Bruxelles og at en række emner på dagsordenen er relateret ti terrorisme.
Interview med Svenning Dalgaard.
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AJK siger at begreber som EuroJust og EuroPol har præget debatten. Spørger hvad
det er for et samarbejde som justitsministrene er ved at strikke sammen. SD
fortæller at det er nogle navne man næppe har hørt så meget om før. Siger, at hvis
vi tager EuroPol først, siger at man vel har hørt om det før men at det har været et
symbolsk organ indtil for 14 dage siden. Fortæller, at Europol, som er et
samarbejde mellem de Europæiske politistyrker, først og fremmest på
efterretningsområdet, bliver nu stærkt udvidet. Man får kampen mod terrorismen
som et af hovedmålene, man får en særlig arbejdsgruppe, eller en task force som
man siger hernede, til at tage sig af terrorismen. Siger at det formentlig er noget,
der bliver ganske effektivt, i hvert fald er det noget der får muskler i forhold til,
hvad det har haft før.
SD fortæller at EuroJust ikke er helt nyt, siger at det har eksisteret som skabelon,
de er kommet i gang. Siger at i dag bliver det gjort permanent. Fortæller at
EuroJust er et samarbejde mellem anklagemyndighederne i de forskellige, og at
også her er terrorismen en af hovedopgaverne, selv om det langt fra er den eneste,
og man er allerede nu i gang med 18 forskellige sager imod terrorisme. Alt det her
begynder at ligne det man i USA kalder forbundskriminalpolitiet, FBI. Enhver
politiker vil sige, at det er det ikke, men det er klart at opgaverne begynder at ligne
det og man håber at effektiviteten begynder at blive den samme.
AJK siger at det jo er omfattende planer, tidligere ville den slags næppe gå glat
igennem. Spørger om der forhandles i et anderledes klima i skyggen af
terrorangrebet. SD siger at det er helt anderledes, at der ikke er nogen
sammenligning mellem før og efter den 11. september. Det er jo ikke kun
Danmark, som jo har sine forbehold på området, der har været fodslæbende. Det
har været svært at få politifolk, det er umuligt at få spioner til at samarbejde, nu
pludselig er der positive indstillinger. Fortæller at han har set svarene fra de
forskellige politimyndigheder og dommerforeninger i Danmark til det her, og der
er grønt lys hele vejen.
00.12.45 – 00.14.12: UJK fortæller at statsminister PNR var i dialog med
muslimske organisationer i Danmark i dag. Siger at han fastslår, at der er grænser
for hvem han kan tale med.
Indslag af Michael Stuhr der viser statsministeren på vej til dialog på Nørrebro. En
times samtale med paraplyorganisationen for etniske mindretal, kaldet POEM, de
fleste moderate muslimer. Men en anden gruppe muslimer, 15 i alt, som har bedt
om møde med PNR har fået at vide at deres møde er udsat. De er skuffede.
Fatih Alev, formand for Foreningen Studerende muslimer: Jeg har undret mig over
at det har været muligt for Statsministeren at mødes med POEM men at det ikke
har været muligt at mødes med os. Intervieweren spørger hvorfor han tror det ikke
har været muligt. FA: Det synes jeg man skal spørge statsministeriet om.
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MS fortæller at statsminister PNRs begrundelse for udsættelsen er
kalenderproblemer. Fortæller at han samtidig gør klart at han ikke taler med hvem
som helst. MS spørge hvilke krav PNR stiller til dem, han vil mødes med.
PNR: Jamen, jeg har det naturlige udgangspunkt, at man klart og utvetydigt tager
afstand fra terror og fra vold i USA, i Danmark og ethvert sted i verden. At man
klart og utvetydigt tager afstand fra den fundamentalistiske side vi har set af Islam.
MS fortæller at det nu ventes at Statsministeren vil overveje, om alle 15 muslimer
kan leve op til de krav.
Fatih Alev: Men jeg har jo også fået at vide bagefter, at der har været nogle andre
overvejelser og betænkeligheder ved vores besøg.
PNR: Tak for i dag.
00.14.12 – 00.17.40: Indslag om indvielsen af ”kunstværket” Elia ved Herning.
00.17.40 – 00.18.02: Indslag om dom over en bilbombemand fra Århus.
00.18.04 – 00.19.55: Indslag om snydte køkkenejere.
00.19.55 – 00.21.23: Indslag om smugling i Danmark.
00.21.23 – 00.22.52: Indslag om vådt vejr, der giver problemer for kartoffelavlerne
i DK.
00.22.52 – 00.23.06: AJK fortæller at vi netop har fået at vide, at Talebanstyret i
Afghanistan en såkaldt Fathva, en religiøs ordning til Osama bin Laden, der beder
ham om at forlade Afghanistan. Siger at de vender tilbage til det i Nyhederne kl.
22.00.
00.23.06 – 00.23.40: Vejret
00.23.40 – 00.24.34: Indslag om unge glasdesigneres glasudstilling. Nyhederne
afsluttes.
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DVD 2444
TV2 Nyhederne 28. september 2001
Nyhederne, 28.09.2001, kl. 19.00-19.25
00.00.00 – 00.00.19: Nyhedsintro, Nyhederne præsenteres af Michael Kamber.
MK fortæller at Arne Melchior forlader folketingsgruppen i CD
00.00.19 – 00.06.37: Indslag om Arne Melchiors afgang.
00.06.37 – 00.07.02: MK præsenterer Nyhedernes overskrifter
MK fortæller at 11 millioner Afghanere er på vej mod hungersnød, FN mangler
milliarder til nødhjælp.
MK fortæller at det danske beredskab er godt nok til at rykke ud til brand, men at
Danmark ikke er forberedt på et terrorangreb.
MK fortæller om svenskere, der vil producere whisky på en ø midt i Øresund.
00.07.02 – 00.10.40: Indslag om Arne Melchior og CD
00.10.40 – 00.12.18: MK fortæller at Pakistan i dag gjorde endnu et forsøg på at
undgå en krig i Afghanistan. Pakistanerne sendte en delegation af sted for at
overtale Taleban til at udlevere bin Laden.
Indslag af Michael Trangbæk. [Billeder fra en demonstration, bl.a. af en lille
dreng, der holder et legetøjsgevær] MT fortæller at mens Pakistanske
fundamentalister demonstrerede for Talebanstyret, tog højtstående religiøse ledere
og repræsentanter fra Pakistans regering, heriblandt efterretningschefen Mahmud
Ahmed, til Talebans højborg i Kandahar. [Billeder af et amerikansk flag, der
brændes af] MT fortæller at den 16 mand store delegation ikke blev levnet mange
chancer for at få [billeder fra demonstrationen, en stor plakat med billede af
OBL] OBL udleveret og blev da også blankt afvist af Talebanstyret. Men at forsøet
blev gjort for at undgå en krig, der vil få store konsekvenser for de mange
millioner civile.
Rupert Colville, FNs flygtningeprogram, Afghanistan: The potential for a
humanitarian catastrophy in Afghanistan is so real, so just around the corner, that it
would be mad not to prepare at this time.
[Billeder af hestevogne på gaden i Afghanistan og af Afghanske børn] MT
fortæller at Afghanerne lever i yderste fattigdom og FN skal ind og brødføde 7,2
millioner mennesker, halvanden million er børn under fem år og de fleste lever
under sultegrænsen. Yderligere 3, 5 millioner lever allerede nu som flygtninge i
nabolandene og de skal også have hjælp.

261

Carol Bellamy, Director, UNICEF: We anticipate that over the next week, about a
week, there will be five, approximately five flights from our supply center in
Copenhagen.
[Billeder af uddeling af korn i Afghanistan] MT fortæller at FN nu appellerer til
medlemslandene, heriblandt Danmark, om 4,8 milliarder kroner i ekstraordinær
hjælp til Afghanistan.
MK afslutter indslaget ved at fortælle at den pakistanske delegation netop igen er
vendt hjem fra Afghanistan, men at den endnu ikke har talt med pressen.
00.12.18 – 00.14.37: [Grafik, billeder af 7 formodede flykaprere, tekst: billeder
offentliggjort] MK fortæller om nye anholdelser i forbindelse med terrorangrebet. I
London tilbageholdes en Algerisk pilot, der menes at have været instruktør for fire
af flykaprerne. MK fortæller at det amerikanske forbundspoliti, FBI, for første
gang har offentliggjort billeder af de 19 flykaprere.
Indslag af Pia Elers, der fortæller at billederne blev præsenteret på fire forskellig
plancher, et for hvert fly.
[Grafik. Overskrift: American Airlines nr. 11, billeder af fem arabisk udseende
mænd. Rygende WTC i baggrunden] PE: Her, American Airlines’ fly nummer 11,
der fløj ind i WTCers nordlige tårn [Billedet af Mohamad Atta fremhæves, navnet
står under billedet] her var Mohamed Atta nøglefiguren og en af piloterne.
[Tilsvarende grafik for United Airlines nr. 175, billeder af 7 arabisk udseende
mænd] PE: United Airlines fly nr. 175, der styrtede ind i det sydlige tårn. [Billedet
af Marwan Al Shahi fremhæves, navnet står under billedet] Her var 23-årige
Marwan Al-Shahi formentlig ved roret.
John Ashcroft, Justitsminister, USA: It is our hope that the release of these photos
will prompt others who may have seen the hijackers or been in contact with them,
to contact the FBI with any information they have, that would be helpful to the
investigation.
PE fortæller at en af flykaprerne Mohamed Atta [Billede af ham og Abdulaziz
Alomari vises over et kort af USAs østkyst] tilbragte den sidste nat i Portland,
sammen med sin medsammensvorne, Abdulaziz Alomari. Tidligt om morgenen
den 11. september fløj de fra Portland til Boston, her skiftede de til det fly fra
American Airlines som de kort tid efter kaprede. [Billeder fra
overvågningskameraer i lufthavnen, hvor de to går rundt] PE fortæller at
Mohammed Attas taske aldrig kom med flyet. Og nu har FBI fundet et brev, en
slags åndelig og praktisk vejledning, for troende terrorister, på vej ind i døden.
[Billede af Mohammed Atta ved siden af tekst, en mandestemme læser op] Mind
dig selv om, at du denne nat skal stå ansigt til ansigt med mange udfordringer. Du

262

skal se dem i øjnene og forstå dem 100 procent. Adlyd Gud og kæmp ikke imod
dig selv, når du bliver svag.
[Billeder af rygende WTC] PE fortæller at der er tale om fem håndskrevne sider på
arabisk, der også indeholder en tjekliste.
[Billede af Mohammed Atta ved siden af tekst, en mandestemme læser op]: Tjek
alle dine ting – din taske – dit tøj – knivene – dit testamente, dine ID-kort, dig pas
– alle dine papirer. Tjek din sikkerhed inden du tager af sted – og vær sikker på
ingen følger efter dig.
[Billeder fra Pennsylvania, hvor det fjerde fly styrtede]. PE fortæller at politiet har
fundet et lignende brev i det kaprede fly, der styrtede ned i Pittsburg. Derfor
formoder man, at de fleste af flykaprerne havde denne vejledning på sig.
[Samme grafik]: Således må vi udnytte de få timer til at bede til Gud om tilgivelse.
I må være overbeviste om at de timer, der er tilbage af jeres liv, er meget få.
Derefter vil I begynde at opleve det lykkelige liv, det uendelige Paradis. Vær
optimistiske. [Billeder af et fly, der rammer ind i WTC] Profeten var altid
optimistisk.
00.14.37 – 00.16.23: MK fortæller at regeringen her i eftermiddag fremlagde sin
plan for hvad vi gør, hvis Danmark bliver udsat for angreb med kemiske og
biologiske våben. Det er en plan, der vil tage år at gennemføre og Danmark starter
nærmest fra nul.
[Billeder af computerskærme, en alarm går i baggrunden, brandmænd reagerer]
Indslag af Peter Lautrup-Larsen, der fortæller at den mindre katastrofe kan de
klare. Men at beredskabet er uforberedt på det store terrorangreb med enten
kemiske eller biologiske våben.
Henning Holm Johansen, Formand, Kommunale Beredskabschefer: Vi er ikke
optimalt rustet. Og det er også derfor vi skal tage ved lære af, hvad der sker andre
steder og så se at få det justeret.
[Billede af en mand, der ifører sig beskyttelsesdragt] PLL fortæller at det
lovbefalede beredskab i dag er to beskyttelsesdragter i hver af de 45 kommuner,
altså 90 i alt på landsplan. [Billeder fra pressemøde hos regeringen] Så selv om
regeringen i dag præsenterede en plan for at styrke beredskabet, så er startniveauet
lavt. PLL siger at det kommer bag på flere af folketingets partier.
Jens Vibjerg, Beredskabsordfører, Venstre: Jeg synes rent faktisk at regeringen har
sovet i timen. Allerede i foråret ’99 stiller jeg spørgsmål til daværende
indenrigsminister, Torkild Simonsen, om det her område, og der erkendte han at
man ikke havde noget reelt beredskab.
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Peter Skaarup, Kommunalordfører, Dansk Folkeparti: Det er klart at hele området
må opprioriteres nu her og det er regeringens ansvar, at det først nu er sket.
PLL siger at regeringen melder hus forbi. Beredskabet er godt nok, problemet er at
ingen har kunnet forestille sig et terroranslag af en størrelse som i USA.
Karen Jespersen, Indenrigsminister, Socialdemokraterne: Vi er rustet til at klare
meget alvorlige ulykker. Og det er jo vigtigt at holde fast i det. Men så kan der ske
noget ud over det som vi nu er ved at se nærmere på.
[Billeder fra udrykning hos Odense Brandvæsen] PLL fortæller at regeringen nu er
villig til at bevilge penge til både beskyttelsesdragter og materiel. Og ude lokalt vil
de tages med på råd.
Henning Holm Johansen, Formand, Kommunale Beredskabschefer: Det er os, der
står derude og er i det lokale, og det er os der får tæskene, når vi kommer ud til en
eventuel terrorhandling.
[Billeder af laboratorium med et skilt: Bio hazard] PLL fortæller at regeringen
også vil etablere et døgnberedskab og en udrykningstjeneste mod et biologisk
terrorangreb.
00.16.23 – 00.18.38: MK siger at med os fra Gladsaxe har en mand der kender det
danske beredskab indefra, Sven Trautner.
MK siger at planen her handler om så forfærdelige ting som et kemisk og
bakteriologisk terrorangreb. MK spørger, hvor bekymrede vi egentlig skal være.
ST, korpslæge, Falck: Der er ingen tvivl om at verden har ændret sig på nogle
punkter efter den 11. september. En frygtelig tragisk begivenhed, der er så stor at
jeg ikke tror nogen kan planlægge for den. Men det er også nødvendigt at vi
forsøger at synke spyttet en smule fordi de sidste par dage har overskriften været at
Danmark næsten stod over for et koppeangreb. Og det har haft den konsekvens at
vores borgere er blevet bange, der er danskere, der er bange for at deres børn bliver
angrebet i morgen af koppevirus. Og det er altså ikke den situation vi står i.
MK siger at det er sådan lidt overraskende at høre, fordi i det seneste par uger har
vi hørt adskillige eksperter sige, at de her våben i princippet kan fremstilles på
køkkenbordet. ”Hvordan kan du være så sikker på at de eksperter ikke har ret?”
ST: Mange af de her mennesker har bestemt ret i at der findes farlige våben og
farlige bakterier rundt omkring og farlige vira. Men et er at fremstille dem i store
militære industrikomplekse som f.eks. Russerne gjorde det, et andet er at bruge det
som terrorvåben. Russerne brugte det jo faktisk, så vidt vi ved i dag, 65.000
mennesker til at prøve at fremstille noget af det mest giftige man kan forestille sig.
Og det er ganske svært at gøre det. Der er også en række internationale rapporter,
senest i går, kom der en fra WHO som har gennemgået hele området og peger på,
at vi virkelig skal tage os i agt for det, men vi må ikke lade os skræmme af det. Det
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er ganske svært at gøre det og historien har vist gennem de seneste år, at der jo
netop heller ikke er blevet brugt biologiske eller kemiske våben i
terrorsammenhæng, men i højere grad har brugt våben som er lettere at komme i
nærheden af. Desværre så man jo at man brugte dagligdags våben ved WTC, men
en række europæiske terrororganisationer har altså også bomber, som er lettere at
lave. Vi skal ikke være naive, det er en ny verden vi lever i, det er nye spilleregler,
men det nytter heller ikke noget at vi bliver så skræmte, i en debat, der ind imellem
tager udgangspunkt i myter og rygter, at vi går hen og overgiver os til
terroristernes hænder. Hvis vi nu bliver bange alle sammen og går i seng hver
aften, og vores børn går bange i seng, så har de jo vundet den kamp de ikke skal
vinde. Derfor må vi forholde os meget konkret til det og der er nogle ting vi skal
tage hånd om, vi skal gennemgå vores beredskab i kanterne og det er vi også i
gang med. Men jeg er overbevist om at vi som samfund også kan stå imod det når
vi har gennemgået de hjørner vi er i gang med i øjeblikket.
00.18.38 - 00.20.35: Indslag om priskrig på piller, da supermarkederne kan
begynde at sælge håndkøbsmedicin.
00.20.35 – 00.22.54: Indslag om whiskyproduktion i Sverige.
00.22.54 – 00.23.28: Vejret
00.23.28 – 00.24.24: Indslag om optagelserne af det sidste afsnit af Lykkehjulet.
Nyhederne afsluttes.
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DVD 2445
TV2 Nyhederne 29. september 2001
Nyhederne, 29.09.2001, kl. 19.00-19.25
00.00.00 – 00.00.34: Nyhedsintro, Nyhederne præsenteres af Per Christiansen
Talsmand for FN: We have adopted a very ambitious, comprehensive strategy to
fight terrorism in all its form, throughout the world.
PC fortæller at FN i en sjælden enighed nu har forpligtet de 189 medlemslande til
kamp mod terrorister.
00.00.34 – 00.02.58: Indslag om en isnende kulde mellem CD og Arne Melchior.
00.02.58 – 00.03.19: PC præsenterer Nyhedernes overskrifter.
PC fortæller at det skal koste kassen hvis bankerne giver boligkøbere dårlige råd.
PC fortæller om ekstra arbejde hos buschauffører i Århus.
PC fortæller om, at politiet har inviteret borgere på et anderledes forsøg.
00.03.19 – 00.04.58: PC fortæller at FN nu også går til kamp mod terrorisme. FN
vedtog i dag en vidtrækkende anti-terror resolution. De enkelte lande skal aktivt
forhindre deres borgere i at støtte terrorbevægelser.
[Billeder af OBL, der affyrer et gevær, sidder på knæ sammen med 3-4 andre, en
gruppe står bagved og følger med] Michael Trangbæk fortæller at nettet strammes
om verdens terroristgrupper og deres sympatisører. FN vil gøre det sværere for
terroristerne at være i fred, noget sted i verden.
[Billeder af en håndsoprækning i FN] MT fortæller at sikkerhedsrådet i en sjælden
enighed i nat vedtog den ny resolution, der var leveret i råskitse fra USA og
forhandlet på plads på under et døgn.
John Negroponte, FN ambassadør, USA: We are very encouraged by the Security
Councils strong support for this measure and the rapid and unanimous action that it
has taken.
MT fortæller at resolutionen forpligter medlemslandene til at forhindre pengegaver
til terrorister eller deres hjælpere, til at afvise asylansøgere, der på nogen måde kan
sættes i forbindelse med terror, og at udlevere eftersøgte selv om de hævder at
være politiske flygtninge.
Jean-David Levitte, Præsident, FNs Sikkerhedsråd: You know this text. You know
its ambition. The Security Council is determined to work hard to implement it
fully.
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MT fortæller at den ny resolution medtager en række FN regler, der gør at
resolutionen automatisk er bindende for alle FNs 189 medlemslande. Også
Danmark skal leve op til den nye resolution, og det har vi tænkt os, siger
Justitsministeriets presseafdeling. Ministeriets embedsmænd sidder lige nu og
vurderer om Danmarks lovgivning skal ændres, så vi kan opfylde de nye krav.
PC afslutter ved at sige at FN inden tre måneder, hvor langt landene er kommet i
terrorbekæmpelsen.
00.04.58 – 00.07.06: PC siger at kampen mod terror bliver vanskelig. I Pakistan
mener de at USA og vesten må ændre adfærd, for at fjerne de voldsomme følelser,
der udløser terroren.
[Billeder fra en demonstration i Pakistan, en hidsig taler lægger ud]
Michael Rastrup Smith fortæller om demonstranter fra en af Pakistans mest
militante islamiske organisationer er på gaden og deres budskab er meget enkelt,
[billeder, hvor nogle mænd træder på et amerikansk flag og en, der holder FNs
flag] de hader amerika, [billede af en poster, med billede af OBL] mens de hylder
OBL, der er deres moderne frelser.
Fundamentalistisk demonstrant: Solen står op i Østen, op for Islam, og den går ned
i Vesten, ned for de andre religioner. Islam vil sejre.
MRS fortæller at de demonstrerende ikke repræsenterer et flertal i Pakistan, men et
farligt mindretal. På gaden får man et klart indtryk af, hvor ekstreme kræfter, der
vokser i den islamiske verden netop nu [Billeder af et FN flag, der brændes af] og
som de retter mod vesten, som de finder fjendtligt.
MRS siger, at de vil vide om gadens holdninger vinder genklang på en af landets
moderate og respekterede aviser, The Nation. Redaktør Chalib Maqsood siger at
hans engelsk er dårligt, men han har skrevet sine holdninger ned til os [vises mens
han skriver en seddel] og dem ønsker han at læse op.
Chalib Maqsood, Nyhedsredaktør: When WTC is attacked, all the west cries. On
the other hand, if such an incident occurs in any other country of the world,
nobody says a single word. such as Kashmir and Palestine.
MRS fortæller at avisen skriver, hvorfor USA ikke selv taler med Taleban.
Nawas Raza, Præsident, Islamabads journalister: To or three days ago I have seen
myself American Ambassadør and Afghan Ambassadør, they were in a meeting, in
a reception, but they haven’t talked with each other.
MRS fortæller at Taleban og Osama bin Laden på gaden er helte, men mange
journalister finder at deres forbillede er skræmmende.
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Ali Raza, Senior reporter: They are hardliners, they are extremists, and the picture
of islam and the posture of islam which they portrait, this is very damaging.
00.07.06 – 00.09.54: MR siger at selvmordsterrorisme er et relativt nyt mareridt
for mange i USA og vest-Europa. Modsat Israel, der i årevis har måttet leve med
truslerne fra unge militante islamiske fundamentalister. Unge, der drømmer om at
dø for det, de tror på.
Indslag af Steffen Jensen, indledes med billeder taget efter et selvmordsangreb. SJ
fortæller at en af de Palæstinensiske selvmordsbombere som tidligere sprængte sig
selv i luften og sårede talrige andre var 27 årige Raed Bahguti. Hans mål var at
følge sin fætter i martyrdøden [Billeder af de to vises]
Samira Barghouti, Raeds mor: Raed sagde tit, at han ønskede at blive forenet med
sin fætter og blive martyr. Det bad han til. Alas død tog meget hårdt på ham.
SJ fortæller, at udenfor familiens hus vejer Hamas gruppens islamiske banner.
Indenfor tager familien imod naboer og venner. Men der sørges ikke. Efter deres
opfattelse er Raed nemlig ikke død. Han er tværtimod blevet martyr og det er en
stor ære. Han lever videre i paradis, hvor han er ophøjet og står ved gud, Allahs
højre side, har nabokvinderne fortalt. Her er døden nemlig en sejr.
Dr. Lyad al-Sarraq, Palæstinensisk psykolog: You see, in an ordinary conflict
between countries, you join the army to defend your country. There is a possibility
that you will come out alive. But there is also some possibility that you are going
to die. While in Islam, you don’t die. Very simple. You go there, and if you
observe the last seconds before a suicide bomber attacks, he smiles. And the smile
means, he sees, I think, the door to a new life.
SJ fortæller at på det Palæstinensiske Andahouni Universitet har de studerende lige
åbnet en udstilling som hylder martyrerne. [Billeder af israelsk og amerikansk flag,
der ligger på jorden foran indgangen] Først tørrer man fødderne af i de forhadte
israelske og amerikanske flag, og så går man ind i en kopi af den pizzabar, som en
Palæstinensisk selvmordsterrorist i sidste måned sprængte i luften [Billeder af en
makaber udstilling, med pizzatallerkener og en halv krop] og dræbte 15 civile
kvinder og børn. I udstillingen svælges der i enhver blodig detalje.
Dr. LaS: I see people ordinary people [billede af en selvmordsbomber] you
wouldn’t think, you wouldn’t dream that these people will be doing or thinking
about it, coming to me and say, the best thing for me now is to be a suicide
bomber, a martyr. I want to die. I say why, my god, why? You have your house,
you have your family and you have everything to look forward to, the future. They
said, no, I feel we all have to do something and do something really radical to fight
this humiliation. [Billeder fra udstillingen] Ordinary, young people, in their early
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twenties, just about to be twenty, who are thinking seriously of joining, to become
martyrs.
00.09.54 – 00.10.15: PC fortæller at bombetrusler i Frankrig i dag tvang politiet til
at lukke to lufthavne. 6.000 passagerer og lufthavnspersonalet blev evakueret efter
telefontrusler mod Orly og lufthavnen ved Montpellier. Ingen bomber blev fundet.
00.10.15 – 00.10.37: PC fortæller at den første nødhjælp til Afghanistan ruller nu
af sted fra Pakistan. Det er en FN konvoj med 200 tons fødevarer, hovedsageligt
madolie og mel. Ved grænsen bliver nødhjælpen læsset over på mindre biler og på
æsler, for at nå op til den nordlige del af Afghanistan, der kontrolleres af
Talbanstyrets modstandere.
00.10.37 – 00.11.01: PC fortæller at Palæstinenserne i dag demonstrerede i
tusindvis for at markere, at det er en dag og et år siden opstanden mod Israel
begyndte. I Gaza blev to drenge på 14 og 17 år dræbt og op mod et hundrede
mennesker såret i sammenstødet mellem israelske soldater.
00.11.01 – 00.14.11: PC fortæller at verdens eneste supermagt har erklæret krig
mod terrorisme, kloden over. Om den krig bliver vundet eller tabt, ja det afhænger
i høj grad af nogle få magtens mænd i Washington. Ikke mindst forsvarsminister
Donald Rumsfeld.
Richard Perle, tidligere viceforsvarsminister, USA: You couldn’t have created an
individual better equipped to handle this job than Donald Rumsfeld.
[Billeder fra en pressekonference, Donald Rumsfeld siger Good afternoon] Poul
Erik Skammelsen fortæller at 69 årige DR ligner mest af alt en grå bureaukrat, men
selv om mændene i uniform fysisk ofte tårner op over ham så lader han ingen i
tvivl om, hvem der giver ordrerne i Pentagon. GR ”we will make this the last
question, and then...”
Stephan Hess, politisk kommentator: He was a young congressman.
PES fortæller at Stephan Hess var manden der i 1969 ansatte Donald Rumsfeld i
præsident Nixons republikanske administration.
Stephan Hess: He is smart, and his kind of skills is high. And he knows it.
[DTs embedsindsættelse] DR: I, Donald H. Rumsfeld...
PES fortæller at det er anden gang Rumsfeld er forsvarsminister, første gang var
under præsident Ford, for hvem han også var stabschef, ligesom han er tidligere
jagerpilot, NATO ambassadør og administrerende direktør.
[Billeder af DR, der siger ”Thank you very much” til GWB
Stephan Hess: It really is quite a resume. [griner]
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Richard Perle: I have done it for years and years.
PES fortæller at Richard Perle var viceforsvarsminister i Reagan-regeringen.
Richard Perle: People say of Don, he takes no prisoners. He is combative, he likes
to win.
PES fortæller at præsident Nixons legendariske udenrigsminister og
sikkerhedsrådgiver, Henry Kissinger, kaldte en gang Donald Rumsfeld for den
mest hensynsløse mand i Washington.
Richard Perle: Ruthless is an exagerated form of effective in Washington. [Griner]
Everyone in Washington is ruthless.
Stephan Hess: He fights for what he wants and fights tenaciously.
PES fortæller at han har været handlekraftig. Straks efter angrebet på Pentagon
reagerede Donald Rumsfeld ved selv at gå ned i ruinerne og hjælpe folk ud.
Stephan Hess: Pretty heroic. Particularly at a point where they were worried about
the President, flying him around the country. And there was Rumsfeld pulling
people out of the rubble.
Richard Perle: Until he was himself pulled away by his own security staff. I
mentioned this to him afterwards and he said: ”what else would one do?”
[Billeder fra en ceremoni, hvor nationalsangen spilles] PES fortæller at Rumsfeld
nu står som minister for det militær, der skal føre krigen mod terrorismen.
PES spørger: ”Is he going to be a hawk?” SH svarer ”Yeah. He is a hawk. At this
point, he is a hawk, but by that I think we mean that he sees the conflict beyond the
immediate question of bin Laden and Afghanistan.
DR: Since we are not willing to discuss it, then it would not probably be safe to
say anything.
PES fortæller at pressen, og offentligheden, skal ikke forvente at Rumsfeld vil sige
meget om sine planer, ligesom han aldrig har været rundhåndet med komplimenter
til sine nære medarbejdere.
Richard Perle: Well, he could pause longer once in a while to say to people who
were working as hard as he is day in and day out, that was well done. You sort of
know it is well done because he continues to pile work on you but it would be nice
if he said it once in a while. [Fniser]
00.14.11 – 00.16.31: PC fortæller at herhjemme vil de konservative bekæmpe
terror ved at stramme udlændingepolitikken markant. Partiet siger at udlændinge
skal kunne straffes alene for deres udtalelser. Og kun de, der består en særlig prøve
kan blive danske statsborgere.
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Bendt Bendtsen: Dem, der støtter terror skal i fængsel [Klapsalver, folk rejser sig].
Tanja Nyrup Madsen siger: Terror skal bekæmpes med lov og orden. Det var det
overordnede budskab fra den konservative leder i dag.
Bendt Bendtsen: Den 11. september har lært os at vi skal være mere på vagt over
for hvem vi lukker ind i vores land. Vi skal være mere på vagt over for, hvad vi
giver af gæstfrihed og hvad de bruger vores gæstfrihed til. [Klapsalver]
PNM fortæller at det ikke skulle handle om indenrigspolitik, men det blev alligevel
de hjemlige udlændinge, der kom i centrum på dagens konservative landsråd.
Per Stig Møller, Udenrigsordfører, Kons.: Man skal jage terrorister alle vegne,
også dem, der støtter dem og dem, der opmuntrer dem. Og det at opmuntre er jo
altså også at du siger ”gå nu ud og gør det.” Altså ord kan føre til mord.
Helge Adam Møller, Retsordfører: Så siger vi også nu, at dem, der går ud og jubler
over terrorister, glæder sig over det og siger ”hvor er det godt at man nu har dræbt
6.000 mennesker, bare der var nogle flere der ville gøre det.” Det bliver strafbart
og det betyder, at hvis det er en dansker, der gør det, så bliver man straffet, og det
bliver man også hvis man er udlænding. Men hvis man er udlænding så skal man
samtidig udvises.
PNM fortæller at også flygtninge, der ikke gør noget strafbart må stramme sig an,
hvis de skal gøre sig fortjent til konservativ gæstfrihed. Kun de, der består en
særlig prøve skal have dansk statsborgerskab.
PNM spørger om der ikke kunne være nogle danskere, der kunne falde igennem
den. Bendt Bendtsen: Jo, det vil der sikkert være... PNM bryder ind og spørger om
vi så alle skal have den... Nej, men så er det fordi deres folkeskole ikke har været
god nok, vi ønsker jo også en bedre folkeskole. Men jeg mener faktisk, at hvis man
ønsker at blive dansker, så må man kunne et eller andet, altså have et vist
vidensniveau.
Interviewer spørger to danske mænd, en midaldrende og en ældre: Hvornår er den
danske grundlov fra? Spørger også en kvinde.
Poul Wind-Hansen, medlem Kons.: Nu har jeg ikke gået i skole siden ’49 så det
kan jeg ikke rigtig huske noget om.
Conni Rosendahl, Amtsrådsmedlem, Vejle, Kons.: [tænker sig om] nitten
hundrede... og ... øh... atten. nej prøv lige at vente lidt. Det bliver jeg nødt til at slå
op
TNM spørger Per Stig Møller: Christian den IV, kan du huske hvornår han levede?
PSM: Ja, det er 1598 at han er konge, ikke, og så dør han i 1648, det er
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deromkring. TNM siger, at det er i hvert fald næsten rigtigt. [PSM smiler, TNM
klapper ham på skulderen og siger: Til lykke med det, du er dansker]
00.16.31 – 00.18.29: Indslag om at bankerne skal betale hvis de giver dårlig
rådgivning til boligejere.
00.18.29 – 00.18.54: Indslag om fartrazzia.
00.18.54 – 00.19.10: Indslag om Niels Jørgen Kaisers død.
00.19.10 – 00.20.53: Indslag om buskørsel.
00.20.53 – 00.22.54: Indslag om åbent hus hos politiet i KBH.
00.22.54 – 00.23.28: Vejret
00.23.28 – 00.24.17: PC fortæller at USA fortsætter forberedelser til krig, men
mod hvem? [militærfly i luften]. Mens verden venter på svaret er det amerikanske
flyvevåben konstant på vingerne. Her fly fra en militær base i New Jersey, de
træner i at tanke i luften. Flyene er kun få meter fra hinanden, når tankflyet fylder
jageren med brændstof.
”Go’ og fredelig lørdag aften”
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DVD 2446
TV2 Nyhederne 30. september 2001
Nyhederne, 30.09.2001, kl. 19.00-19.25
00.00.00 – 00.00.30: Nyhedsintro, Nyhederne præsenteres af Per Christiansen.
PC fortæller at Saddam Husseins hærchef og ansvarlige for disse overgreb af
kurdere, har i to år opholdt sig i Danmark, uden at blive retsforfulgt. [Billeder af en
mand, der går grædende rundt i gader, hvor masser af lig ligger spredt]
En læge udtaler: De har brugt gasbomber mod civile, de har ødelagt tusinder af
landsbyer, de deltog i tortur og menneskedrab.
00.00.30 – 00.04.00: PC fortæller at den irakiske hærchef er blandt de ansvarlige
for folkedrabet i det nordlige Irak, hvor over 180.000 kurdere mistede livet. I to år
har generalen boet i Danmark, side om side med kurdiske flygtninge. Både de og
menneskeretsorganisationer er rystede over afsløringen. PC advarer mod stærke
billeder.
[Grædende mand går rundt i gaderne og ser på de mange lig. Billeder af lig af
mænd, kvinder og børn] Indslag af Lennart Stein.
LS: 1988 i det nordlige Irak. En af de største massakrer mod en civilbefolkning
siden anden verdenskrig. 180.000 kurdere dræbt af giftgasser, tortur eller levende
begravet. Bakhtyar Baram var læge i Irak. Han fik ikke lov til at behandle ofrene
for giftangrebene, han kan tydeligt huske den irakiske overgeneral.
BB, irakisk læge: Så lagde han dem i nogle militære lastbiler og de blev begravet
levende ude af byen. Det var omkring mellem 600 og 700 børn, gamle mennesker
og kvinder.
LS fortæller at den ansvarlige overgeneral i to år har opholdt sig i Danmark som
asylansøger, at det fremgår af disse papirer [papirer vises] fra flygtningenævnet
som dagbladet Politiken er i besiddelse af.
[Billeder af en flygtning] LS fortæller at denne anonym irakiske flygtning sammen
med 1200 andre fik skåret ørene af [Billeder af manden, der tager øreproteser på]
fordi de ikke ville i den irakiske hær, ordren var afgivet af den irakiske
overgeneral.
Irakisk flygtning: Jeg ønskede at jeg var død. Hvis Danmark vil hjælpe må de
undersøge folks baggrund og undersøge hvad de har gjort tidligere.
LS fortæller at det har Udlændingestyrelsen gjort, den ved at overgeneralen var
Saddam Husseins højre hånd, og at han senere kom i unåde og måtte flygte fra
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diktatoren. Fordi overgeneralen har deltaget i forbrydelser mod menneskeheden
kan han ikke få asyl i Danmark. Fortæller at Flygtningenævnet i sin afgørelse har
besluttet at han i henhold til udlændingeloven ikke kan sendes tvangsmæssigt til
Irak da han risikerer forfølgelse. Derfor opholder han sig på ubestemt tid i
Danmark.
LS fortæller at Amnesty International mener at det støder retsfølelsen, situationen
er uholdbar.
Lars Normann Jørgensen, Generalsekretær, Amnesty International: Som
konventionerne er indrettet er det ganske klart at det påhviler den danske stat,
enten at undersøge hans forhold og se om han skal retsforfølges, eller udvise ham
til et sted, hvor han kan retsforfølges.
LS fortæller at Danmark netop har vedtaget en lov om den internationale
straffedomstol. Den siger ”at det er enhver stats pligt at udøve sin strafferetlige
jurisdiktion over for de ansvarlige for internationale forbrydelser”. Og at FNs
torturkonvention, som Danmark for længst har tiltrådt siger ”Enhver deltagende
stat på hvis territorium, der befinder sig en person, der påstås at have begået en
forbrydelse... skal tage ham i forvaring...” Det er ikke sket. Center for
menneskerettigheder mener staten skal følge konventionerne for alle parters
retsfølelse.
Kim Kjær, seniorforsker, center for menneskerettigheder: Så er det jo op til
myndighederne at vurdere, om det fornødne retlige grundlag er til stede, og så i
givet fald udnytte det.
Intervieweren spørger om han mener, at man også i deres sag må træffe en
afgørelse frem for bare at lade det ligge. KK: Ja, det synes jeg.
Bakhtyar Baram: Vi skal ikke åbne døren til kriminelle folk kommer til Danmark.
For de folk som de er syge og de har virus i deres hjerner så de smitter folk her i
Danmark, så måske vi får et problem i fremtiden i Danmark.
PC fortæller at den tidligere irakiske hærchef er ikke den eneste, der trods grove
forbrydelser opholder sig i Danmark. [Billeder fra mellemøsten af mænd med
partisantørklæder og våben] Fortæller at Danmark blandt andet huser folk med
stærkt blakket fortid her fra mellemøsten [Billeder af mænd i militærtøj, der løber
rundt]. Politiken kan i dag dokumentere, at et tidligere ledende medlem af
terrororganisationen PFLP har fået asyl herhjemme.
PC fortæller at også Afrikanere med et ukendt antal drab på samvittigheden, i
blandt andet oprørskrige, lever i Danmark på det såkaldte tålte ophold.
00.04.00 – 00.05.43: Indslag om politikernes reaktion på sagen om generalen og de
andre, der opholder sig i DK på trods af tidligere kriminalitet.
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00.05.43 – 00.06.06: PC præsenterer Nyhedernes overskrifter
PC fortæller at Talebanstyret i dag for første gang indrømmede at de skjuler
Osama bin Laden
PC fortæller om far og søn, der gerne vil bo side om side for at hjælpe hinanden,
men at det er ulovligt.
PC fortæller om et tiltag, hvor unge skal hjælpe unge i trafikken.
06.06.06 – 00.08.29: PC fortæller at knap tre uger efter terrorangrebene og endnu
inden præsident Bush har sat krigen mod terroristerne i gang, så kom det i
weekenden til de første større fredsdemonstrationer i USA. [Fredsdemonstration]
PES fortæller at gaderne i det centrale Washington gjaldede af fredsråb:
”No war in our name”
”Islam is not to blame”
PES fortæller at flere tusinde demonstranter, mandsopdækket af flere hundrede
kampklædte betjente og i snesevis af patruljevogne [billeder af politibiler],
marcherede i den første større protest mod den krig Bush regeringen har erklæret,
men endnu ikke sat i gang.
”Money for jobs, not for war”
”Stop the war [...]”
PES fortæller at nogle var de samme som dem, der plejer at kæmpe mod
globaliseringen, men denne gang var budskabet fred, ”krig er ikke svaret” stod der
på mange skilte, ”krig vil ikke bringe vores elskede tilbage” og ”Vores sorg er ikke
et råb om krig.” PES siger at det var tydeligt, at der var mange der deler sorgen for
ofrene for terrorangrebene, den 11. september.
Sunit Metha indisk indvandrer: And one of my close friends is missing. She didn’t
come home after september 11.
Sarah Gully, studerende: I mourn the victims, [...] my family directly.
Sunith Metha: But, I’m from south Asia. I’m from India. India is next door to
Pakistan which is next door to Afghanistan, all that land is my homeland. And if
bombs are dropped on my homeland, what will happen is that my people will die,
for no reason. They did not perpetrate this crime.
Sarah Gully: If the price for bin Laden is thousands of civilian lives, than that’s to
high of a price for me.
PES siger at det er synspunkter, der kommer på et tidspunkt, hvor det næsten
regnes for uamerikansk [Billede af en mand med et amerikansk flag på ryggen,
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stjernerne udskiftet med amerikanske virksomheders logoer] at kritisere
regeringen.
Ron Daniels, fredsaktivist: We are among Americas greatest patriots because we
have decided that we will not be silenced.
PES fortæller at demonstranterne her foreløbigt repræsenter en meget lille del af
den offentlige mening i Amerika, så præsident Bush og hans folk, behøver ikke at
være skræmt. Endnu.
”Get Bush out of the White House”
PES siger at enhver politiker her ved også, at USA tabte Vietnam krigen i høj grad
fordi regeringen tabte slaget om den offentlige mening på hjemmefronten,
foreløbig går det store flertal af amerikanerne ind for gengældelsesangreb, så de
trommer som præsident Bush hører ude fra landet er nok mest krigstrommer.
PC fortæller at politiet anslog at der var 7.000 demonstranter, arrangørerne selv
siger 25.000.
00.08.29 – 00.10.24: PC: Talebanstyret indrømmede i dag for første gang siden 11.
september, at Osama bin Laden er i deres varetægt i Afghanistan. Den
amerikanske præsident Bush reagerede omgående med krav om øjeblikkelig og
betingelsesløs ulevering af ham.
Indslag af Pia Elers [Billeder af Talebanstyrets ambassadør i Pakistan] PE fortæller
at Talebanerne indtil for nyligt hævdede at de ikke anede hvor den eftersøgte bin
Laden befandt sig, og derfor ikke kunne udlevere ham. Fortæller at repræsentanter
fra styret i dag indrømmede, at bin Laden er i deres varetægt.
[Talebans ambassadør i Pakistan sidder i en sofa sammen med en mand med stort
skæg og an klap for det ene øje. Mangler den forreste del af to fingre.
Talsmand for Taleban [som ikke ses på skærmen]: Osama bin Laden is under
control.
Mand med øjenklap: Wherever he is under the control of the islamic government
and because of his safety only the security people who are responsible for him
know his whereabouts. And no one else.
[Billede af OBL, der sidder på en seng, med et gevær i baggrunden] PE fortæller at
OBL i sidste uge fik overbragt et Fahtva, en religiøs ordre, hvor han bliver
anmodet om at forlade landet.
Spørgsmål fra salen: Now it is almost a week, has he responded to that? What was
his response?
Abdul Salam Zaeef, Talebans ambassadør, Pakistan: Han har ikke svaret på det
gejstlige råds erklæring.
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[Flere billeder af OBL, omringet af folk med partisantørklæder og våben] PE
fortæller at Talebanstyret hidtil har nægtet at udlevere bin Laden, med henvisning
til at de ikke havde fået nogen dokumentation for, at han stod bag terrorangrebet.
[Tony Blair til et interview] PE siger, at den dokumentation findes.
TB, premierminister, Storbritannien: Yes, I have seen absolutely powerful,
incontrevertal evidence of his links to the 11. of September.
[Tilbage til pressemøde i Pakistan] PE fortæller at ved dagens pressemøde i
Islamabad understregede Talebans ambassadør, at man var indstillet [GWB og TB
går sammen mod et pressemøde] på at forhandle med USA, om udlevering af bin
Laden. Men hverken USA eller Storbritannien vil forhandle i den nuværende
situation.
TB: [billeder fra solointerview med ham] If they are not prepared to give up bin
Laden, which they could do if they wanted to, then they become an obstacle that
we have to disable or remove in order to get to bin Laden. So that’s their choice.
[Billeder af fælles pressemøde med TB Og GWB] PE fortæller at præsident GB i
dag gentog sit krav med fornyet styrke, udlever bin Laden nu og uden betingelser.
PC sætter foreløbig punktum for terrorkrisen.
00.10.24 – 00.13.15: Indslag om byggelovningen i landzoner.
00.13.15 – 00.13.48: Indslag om en overfald, tre HA-rockere står bag.
00.13.48 – 00.14.16: Indslag om en politiaktion ved Ungdomshuset.
00.14.16 – 00.14.44: Indslag om gadekamp i Hillerød
00.14.44 – 00.17.03: Indslag om uddannelsen Multimedieintegratorer, som ikke er
så populær i erhvervslivet.
00.17.03 – 00.19.02: Indslag om Steiner-ost, produceret af psykisk syge.
00.19.02 – 00.20.03: Indslag om ulovlig indvandring til Italien. Anne E. Skousen
fortæller om et skib med 463 flygtninge om bord , hovedsageligt fra Afghanistan,
Irak og Pakistan, som er ankommet til Italien. Fortæller at de hver har betalt
mindst 12.000 kroner for at blive sejlet fra Tyrkiet til V-Europa.
AES siger at flere end 4000 illegale immigranter er i de seneste to måneder gået i
land i det sydlige Italien i håbet om en ny tilværelse i Europa.
00.20.03 – 00.20.27: PC fortæller at retssagen mod otte vestlige
nødhjælpsarbejdere i dag fortsatte i Afghanistans hovedstad, Kabul. Fortæller at
nødhjælpsarbejderne står anklaget for at have missioneret til fordel for
kristendommen. Det er strengt forbudt i det islamiske land og kan medføre
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dødsstraf. Talebanstyrets øverste dommer understregede i dag, at de otte vil få en
retfærdig retssag, trods USA’s trussel om at angribe landet.
00.20.27 – 00.20.54: PC fortæller at Afghanistans tidligere konge, den 86 årige
Shafir Shah, i dag mødtes med amerikanske kongresmedlemmer og repræsentanter
fra oppositionen i Afghanistan. Parterne forsøger at finde fælles fodslag i forsøget
på at vælte det regerende Talebanstyre. Fortæller at mødet endte uden en egentlig
aftale om et samarbejde. Ekskongen har levet i eksil i Italien siden 1973, hvor han
blev styrtet ved et kup.
00.20.54 – 00.21.11: PC fortæller at der nu også er medicin på vej til de trængte
indbyggere i Kabul. International Røde Kors fik i nat endelig lov til at krydse
grænsen fra Pakistan og køre en lastbil, fyldt med medicin og bandager til
hovedstaden. PC fortæller, at i den første konvoj med fødevarer i går fik lov til at
passere grænsen.
00.21.11 – 00.23.23: Indslag om at unge skal hjælpe unge i trafikken.
00.23.23 – 00.23.58: Vejret
00.23.58 – 00.24.46: PC fortæller om Berlinmaraton, som i år blev, i denne
terrorkrig, dedikeret til fred.
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DVD 2447
TV2 Nyhederne 1. oktober 2001
Nyhederne, 01.10.2001, kl. 19.00-19.26
00.00.00 – 00.00.37: Nyhedsintro, Annette Juhler Kjær.
AJK fortæller at et stigende antal danske teenagepiger indgår såkaldte muslimske
ægteskaber.
En kvinde udtaler: Det er jo piger ned på 13-14 år.
AJK siger at pigerne ofte bliver udsat for vold, og må flygte.
En pige udtaler: På et tidspunkt ramte han mig så hårdt på kæben at den var slået af
led.
AJK siger at vi vender tilbage til de noget specielle muslimske ægteskaber med
helt unge piger senere i udsendelsen.
00.00.37 – 00.03.11: Indslag om den irakiske general, AJK fortæller at han var
Saddam Husseins højre hånd under massemordet på Kurderne i 1988. Hun
fortæller at han måske slipper for straf i Danmark, da den danske lovgivning har
huller når det gælder udenlandske statsborgere og straf for forbrydelser mod
menneskeheden.
[Billeder af manden, der har fået øret skåret af og de mange lig, der ligger i
gaderne]
Diskussion om lovgivningen på området.
00.03.11 – 00.03.35: AJK præsenterer Nyhedernes overskrifter
AJK fortæller om en dreng, som er 12 år gammel og har set sine kammerater blive
dræbt. Afghanske børn har ikke oplevet andet end krig.
AJK fortæller om Mike Tysons ankomst til Danmark.
AJK fortæller at små børn synger godt, både i badet og andre steder.
00.03.35 – 00.04.27: AJK fortæller om ændring i Nyhedernes udseende og et nyt
fast indslag, TV2 Finans. Samuel Rachlin fortæller at aktiekursen er gået endnu
mere ned men at en af Danmarks førende aktieeksperter siger at det er nu man skal
gå ind og investere.
00.04.27 – 00.07.52: Indslag om muslimske ægteskaber mellem arabiske drenge
og danske piger under 18 år.
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AJK: Og så til den noget specielle form for muslimske ægteskaber. Et stigende
antal unge danske piger, helt ned til 13 år, indgår en særlig afart af muslimske
ægteskaber. Siger at det ofte ender med at pigerne bliver udsat for vold. Og selvom
ægteskaberne aldrig bliver registreret hos de danske myndigheder, så har pigerne
svært ved at komme ud af dem igen.
Interview med en pige, der har oplevet et sådan ægteskab og vold i ægteskabet, en
projektleder i Vollsmose og en mand, der har forestået vielserne. Han mindes ikke
at have viet piger under 18 år.
00.07.52 – 00.09.16: AJK fortæller at oppositionen i Afghanistan i dag gik i gang
med at planlægge landets politiske fremtid, endnu inden det amerikanske angreb er
begyndt. Den Nordlige Alliance og landets tidligere konge enedes om, at de
sammen vil udpege et nyt statsoverhoved for Afghanistan.
[Billeder fra pressemøde] Indslag af Lars Toft Rasmussen, der fortæller at kongen
og oppositionen mødtes i Rom, de eneste, der manglede var dem der i øjeblikket
bestemmer i Afghanistan, Talebanstyret.
Abdul Sattarsirat, eks-kongens talsmand: We have been able to reach an agreement
in whole sincerity with our friends who have gathered here to resolve the long
standing issues and problems of Afghanistan.
LTR fortæller at ekskongen, Mohammed Shahir Sha nyder også en vis opbakning
blandt Afghanske flygtninge i Pakistan, [Billeder fra et møde i Pakistan] mødet her
blev afholdt i Pesshawa i dag til fordel for ekskongen.
Ishaq Gillani, Leder, Afghanistans nationale bevægelse: Taleban are not represent
the people of Afghanistan. We want to have a Lejurka under the leadership of His
Majesty the king of Afghanistan, and bring a legitimate government for
Afghanistan.
LTT fortæller at ifølge den plan, der nu er lagt på bordet, skal Afghanistans nye
statsleder vælges af et råd på 120 personer [Billeder af en masse kvinder til møde],
bestående af repræsentanter fra Afghanistans etniske grupper, og militære ledere
fra den Nordlige Alliance.
AJK fortæller til sidst at både Alliancen, der kontrollerer Afghanistans nordlige
dele og kongen støttes åbenlyst af USA.
00.09.16 – 00.11.45: AJK fortæller at 22 års krig i Afghanistan især er gået ud over
børnene. Krigen stjal deres barndom og i dag har flertallet mistet tilliden til
voksne. Michael Rastrup Smith rapporterer fra en flygtningelejr på grænsen til
Afghanistan.
MRS fortæller at Shir Ali kun er tolv år, men at han har set så meget at han er
blevet voksen før tiden. [Billeder af børn, der løber og griner] MRS siger at han er
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en af de millioner af børn, der aldrig har oplevet andet end krig. Shir Alis
legekammerat blev sprængt i luften af en raket.
Min fætter og jeg var ude at lege, og så var der en raket, der styrtede ned. Vi var
kun tre, der overlevede, min fætter døde også.
MRS fortæller at Afghanske børn har været gennem frygtelige krigsoplevelser. Og
at under Taleban er livet ikke et liv for børn. Der er næsten ingen læger og hvert
fjerde barn dør inden det bliver 5 år gammelt. Skolerne er lukkede, der er
landminer over alt og der er hungersnød.
Shir Ali: vi større børn kan sove uden aftensmad, men de små de kan ikke, de
græder.
MRS siger at her leger Afghanske børn i en flygtningelejr og at deres forhold ikke
er menneskelige. Men de kan trods alt lege. I Afghanistan er de fleste lege og sport
forbudt. Børnene må ikke klappe når de spiller fodbold. Men hvad ønsker en dreng
på 12 år, der kender døden bedre en legen?
Shir Ali: Mit største ønske er at få mad tre gange om dagen og at gå i skole og lære
noget.
MRS fortæller at tre ud af fire børn i flygtningelejren har mistet et familiemedlem
og de har ikke længere tillid til voksne. Og tre ud af fire har set døde mennesker
eller afrevne legemsdele.
Shir Ali: Da kampene begyndte flød der en masse blod. Nogle mistede benene,
andre hænderne.
MRS, omringet af Afghanske børn, fortæller at en undersøgelse fra FNs
børneorganisation, UNICEF, siger adskillige børn, at de ikke finder livet værd at
leve længere. Det fortæller mere end noget andet, hvor forfærdelige kår de
Afghanske børn har været ud for. Deres bevidsthed er fyldt med vold, der
formentlig aldrig kan udslettes. MRS, TV2, Kashiwidi lejren.
00.11.45 – 00.12.10: AJK fortæller at man i Tyrkiet i dag har anholdt broren til den
terrormistænkte, Osama bin Laden. Han blev afhørt af politiet.
Rustu Kazim Yucelen, Indenrigsminister, Tyrkiet: Her til morgen klokken 9.30
blev han anholdt af vores politi.
AJK fortæller at anholdelsen fandt sted i Istanbul lufthavn, da broren Abdullah bin
Laden, skulle skifte fly. Han var på vej fra Saudi Arabien til Kypern, hvor han
studerer.
00.12.10 – 00.12.36: AJK fortæller om, at Australien er begyndt at bruge
militærmagt, for at få sat en gruppe muslimske asylansøgere i land på Nauru.
Aktionen måtte dog indstilles efter protester fra østaten.
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00.12.36 – 00.13.04: AJK fortæller at mindst 25 mennesker blev dræbt da militante
muslimer i eftermiddags bragte en bilbombe til sprængning uden for
lokalparlamentet i Srinaga, hovedstaden i den indiske delstat, Djamu og Kashmir.
AJR fortæller at tre af attentatmændene efter eksplosionen stormede ind i
parlamentsbygningen, hvor de affyrede skud og kastede håndgranater. En militant
gruppe med base i Pakistan har påtaget sig skylden for attentatet. Gruppen kæmper
for en sammenslutning med det muslimske Pakistan.
00.13.04 – 00.15.06: Indslag om PFA-sagen.
00.15.06 – 00.17.10: Indslag om Mike Tysons besøg i DK
00.17.10 – 00.19.26: Indslag om boliglovgivningen i landzoner.
00.19.26 – 00.19.52: Indslag om Birthe Weiss som stopper i politik.
00.19.52 – 00.20.13: Indslag om pyromanbrande i København.
00.20.13 – 00.22.08: Indslag om smileyordningen i fødevarebranchen.
00.22.08 – 00.24.10: Indslag om barnesang.
00.24.10 – 00.24.46: Vejret
00.24.46 – 00.25.51: AJK fortæller om forvandlingen af TV2 Nyhederne.
Nyhederne afsluttes.
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DVD 2448
TV2 Nyhederne 2. oktober 2001
Nyhederne, 02.10.2001, kl. 19.00-19.26
00.00.00 – 00.00.24: Nyhedsintro, Annette Juhler Kjær
AJK fortæller at traditionerne var på plads da folketinget åbnede i dag. Men
åbningstalen var præget af terror.
PNR: Der er tidspunkter i historien, som på et øjeblik sletter verdens dagsorden.
00.00.24 – 00.02.56: AJK fortæller at folketinget åbnede i dag og at det sætter sit
præg på aftenens udsendelse.
AJK fortæller at budskabet fra Statsministeren er, at kun når det gælder
terrorbekæmpelse er der ingen smalle steder, ellers er der lagt op til en stram
finanslov.
PNR: Fremtiden standser ikke fra den tirsdag den 11. september, men den kommer
til at se anderledes ud.
Tanja Nyrup Madsen fortæller, at også økonomisk er fremtiden blevet mere
usikker. Det betyder, at de økonomiske ministre kommer til at sidde hårdt på
pengekassen når finansloven skal på plads.
PNR: Vi sejler i usikkert farvand lige nu. Det kan så nemt gå galt, det er nok værd
at huske på, ved de kommende ugers finanslovsforhandlinger, vi må ikke sætte den
sunde økonomi og stabiliteten over styr.
Snak om forskellige spareforslag og om finansloven generelt.
Holger K. Nielsen, Formand SF: Hvis dette betyder, at der skal bruges flere penge
på efterretningsvæsenet, i stedet for at de skal bruges på ældreområdet. Så er vi
ikke med på den.
Lidt om stemningen til åbningen, hvorefter TNM fortæller at Statsministeren
lancerede en helt ny mærkesag.
PNR: Vi skal også sørge for at krigsforbrydere, der søger tilflugt i Danmark
effektivt strafforfølges.
TNM fortæller at udenfor salen måtte Justitsministeren svare for, hvorfor han ikke
for længst har strafforfulgt en irakisk hærchef, der har boet i Danmark i årevis.
FJ: Vi har jo ikke vidst, anklagemyndigheden har jo ikke vidst noget om hans
eksistens her i landet, før her den 14. august. Nu er anklagemyndigheden så i gang.
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Bendt Bendtsen: Jeg synes det er pinligt, det vi ser nu, vi har hørt så sent som i dag
fra Indenrigsministeriet, at man ved ikke hvor mange krigsforbrydere, man ved
ikke hvor mange terrorister, man ved ikke hvor mange mennesker, der har blod
langt op under armhulerne, der går rundt i Danmark. Det synes jeg er ualmindeligt
pinligt.
00.02.56 – 00.06.32: AJK byder PNR, som sidder i Statsministeriet, velkommen.
AJK siger til PNR at udenrigspolitikken fik en fremtrædende plads i åbningstalen
og at flere af hans kollegaer i NATO, Generaldirektør George Robertson og Tony
Blair siger her i eftermiddag at de har set beviser på, at bin Laden er bagmand for
terrorangrebene i USA. Spørger ”Har du selv fået sådan en tilsvarende briefing i
dag?”
PNR: Ja, det har jeg. Og jeg kan sige, jeg har ikke grundlag for andet end at være
enig med NATOs generalsekretær når han i dag udtaler, at nu træder
sammenholdsparagraffen i gang, Artikel 5, således at vi nu har fået klaret de
formelle diskussioner.
AJK siger at en ting er at sammenholdet står fast, spørger om han rent
faktisk har set de konkrete beviser. PNR: Jeg har tilstrækkeligt
informationsgrundlag i dag til at jeg kan erklære mig enig med NATOs
Generalsekretær. Jeg kan ikke komme ind på de konkrete informationer for
det ville kunne misbruges af terrorister eller netværk.
AJK siger at netop beviser og indsamling af bevismateriale spiller en
fremtrædende rolle i en anden aktuel sag som du også behandlede i åbningstalen i
dag, nemlig sagen om den tidligere irakiske general, der befinder sig på et såkaldt
tålt ophold her i Danmark. Siger at regeringen kritiseres for at have ladet stå til i
årevis og nu lover du så en terrorpakke om to måneder. Spørger, hvorfor først nu.
PNR: Vi har jo en lovgivning som vi jo alle sammen er medansvarlige for, det
gælder også de partier, der i dag kritiserer regeringen hårdest. Vi har også en
lovgivning som gør det muligt at rejse en sag i forhold til en krigsforbryder. Sagen
ligger nu hos anklagemyndigheden, de ser på om der er grundlag, og hvordan i
givet fald, sagen skal gribes an. Jeg har sagt i dag, som jeg har sagt det siden den
15. september, hvis der er behov for at lovgivningen bliver strammet op, så bliver
lovgivningen strammet op.
AJK siger at oppositionens leder beskylder regeringen for, som han kalder det, at
lukke banditter og krigsforbrydere ind i landet. Spørger om de ikke burde for
længst have lukket hullerne i lovgivningen på det felt. PNR: Jeg er lidt ked af at
mærke at de politiske ledere i oppositionen nu prøver at give det udtryk, at
Danmark er fyldt med krigsforbrydere. Samme politiske ledere glemmer jo, at der
var mennesker, der kom her til landet, også i deres regeringsansvarsperiode. Jeg
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løber ikke fra mit, jeg beder bare om at man nu ikke prøver at skabe et indtryk af,
at Danmark er et tilflugtssted for alle mulige, eller et indtryk af, at den danske
udlændingelovgivning er grobund for terrorisme. Det er jo ikke tilfældet. Lad os
nu samles om at løse de opgaver, der hedder at bekæmpe terrorismen og, hvis det
er nødvendigt at ændre loven omkring krigsforbrydere, så gør vi det.
AJK siger at der er tvivl om, hvorvidt personer som den irakiske general over
hovedet kan dømmes efter dansk lov, organisationer jurister har peget på huller i
loven de sidste to år. Spørger om det ikke er for dårligt, at I ikke har fået løst
problemet, før vi nu står med en konkret sag.
PNR: Jeg kan kun sige, at jeg som Statsminister jo ikke kan gå ind og blande mig i
anklagemyndighedens arbejde, lige konkret her og nu med en konkret sag. Jeg er
ansvarlig for en regering som skal komme med lovforslag og regulere
beskyttelsen, bl.a. her af landet, og det gør vi naturligvis. Nu må vi se hvad
anklagemyndigheden kommer frem til. Under alle omstændigheder er der det
centrale at sige, vi har en krigsforbryderparagraf i Danmark. Og hvis den ikke er
stærk nok, jamen så bliver den lavet om, det har jeg ikke et sekund lagt skjul på.
00.06.32 – 00.06.56: AJK præsenterer Nyhedernes overskrifter.
AJK fortæller om mistanke om ulovlige prisaftaler hos teleselskaber.
AJK fortæller at en kristen bevægelse vil omvende de autonome, de autonome
siger nej tak til himmelsk frælse.
AJK siger at kampen mod Taleban bliver svær, det vurderer denne mand [Billede
af en mand, der taler i telefon], det er ham, der har lært dem at føre krig.
00.06.56 – 00.08.06: Indslag om gidseldrama i Brande.
00.08.06 – 00.09.44: [Grafik, 21 DAGE EFTER, Beviser for terror] AJK fortæller
at USA i dag overbeviste NATO om, at det var Osama bin Laden, der stod bag
terrorangrebene i NY og W i dag for tre uger siden.
[Billeder af redningsfolk, der bærer en kiste væk fra ruinerne, indsvøbt i et
amerikansk flag] Indslag af Lars Toft Rasmussen, der fortæller at der indtil nu er
fundet 344 omkomne her i ruinerne af WTC. At det var OBL og hans netværk, der
stod bag det dødbringende angreb, det har fra et NATO synspunkt, indtil nu, været
en påstand. Ingen, bortset fra en snæver kreds af højtstående Amerikanere havde
set beviserne. I dag fik NATO lov at kigge med.
George Robertson, Generalsekretær, NATO: The facts are clear and compelling.
The information presented points conclusively to an al Qaeda role in the 11. of
september attacks.

287

[Billeder fra ruinerne] LTR siger, at nu da NATO er overbevist om at angrebet
kom udefra, kan NATOs såkaldt musketerparagraf træde i kraft, den, der siger, at
et angreb på et land er et angreb på dem alle.
GR: The United States of America can rely on the full support from its 18 NATO
allies in the campaign against international terrorism.
LTR fortæller at Premierminister Blair ved det britiske arbejderpartis kongres i
dag, mindede Talebanstyret om, at tiden er ved at løbe ud.
TB: As for the Taleban, they can surrender the terrorists or face the consequences.
Abdul Salam Zaeef, ambassadør, Talebanstyret: We don’t want to surrender that
without any proof, any evidence. Where is the evidence? Where is the proof?
[Billeder af et krigsskib] LTR fortæller at hundredvis af fly er klare, tre
hangarskibe befinder sig i området, endnu flere skibe er på vej. Men hvornår
angrebet kommer er stadig uvist.
GWB: There is no timetable for the Taleban, just like there are on negotiations.
00.09.44 – 00.12.43: AJK fortæller at det ikke er nogen let opgave at kæmpe mod
de veltrænede Talebansoldater i de Afghanske bjerge. Det siger en tidligere Britisk
elitesoldat, der for 20 år siden brugte to år på at lære Afghanerne at føre krig.
Fortæller at Svenning Dalgaard har mødt ham.
[Billeder fra en ørken i Afghanistan] SD fortæller at det er et hårdt, primitivt og
farligt liv som venter de soldater, der lige nu flyves ind i Afghanistan.
Tom Carew, tidligere S.A.S. kommandosoldat: The water is very deadly. If you
drink that without treating it you are really going to have a lot of problems. You
have to carry your own food, because there is no electricity there, as such. All the
food is raunted. I mean, when I came back I had Hepatitis. I guess, in some
respects, it was probably my own fault, because I was so hungry, you just eat
anything, you know.
SD fortæller at det er en britisk kommandosoldat hos Special Air Services, der har
prøvet forholdene i Afghanistan på sin egen krop. I starten af 80’erne trænede han
Mujahedinerne i kamp mod de Sovjetiske besættelsesstyrker, de der blev fanget
led en grusom død.
TC: They cut them up, bad. But that’s the way they are, you know. They have lsot
children, families, bombed. It may not be this guy, he has maybe been there for a
week, you know. And there he is, he is getting his hard time. Some of them would
take 24 hours, 48 hours to die. And painful.
SD fortæller at Tom Carew er hans forfatternavn, [Billede af en bog om Jihad, the
Secret War in Afghanistan. Bagved ligger en avis, med billede af Talebans
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ambassadør i Pakistan] i dag bor han i Belgien for at undgå hævn fra irske
terrorister, og samtidig rådgiver han USA og Storbritannien i, hvordan Afghanerne
overlever.
TC: You know, I have been going there in snow to your waist, and that was just
early winter. And they are in their sandals. They don’t have any effect, they have
got feet like rhino, the skin is so hard it is unbelievable. I mean for any guy to go
mincing around in the snow in sandals all day and all night. I mean, our feet would
drop off but they don’t have a problem with that.
Billeder fra Afghanistan, en gruppe mænd, nogle af dem er bevæbnet] SD fortæller
at Mujahedinerne er vanskelige modstandere.
TC: They can travel very light. They have, just carry their little sidecore [billeder
af en Afghansk hærenhed] with three or four magazines. And some Nan bread and
normally a plastic [...], and that´s their water. But for normal soldiers, they are not
used to operating in that. It is very, very hard going. I mean, at times you are up to
4.000 meters. And sometimes maybe a little bit more. And of course your air is
getting thin, you’ve got your belt kit, you could be carrying [billeder fra et
ørkenområde, Afghanere skyder] in excess of 60-70 kilos.
SD siger at det farligste er Afghanernes evne til at udnytte hulerne i bjergene.
TC: You can be a couple of meters from a cave and you wont see it, you know.
Its... you get... the ground will come down like this and there will be an entry right
behind you, like a crack and it will open up to a big cavin and you wont see it. And
they are experts. They get in there, they are hiding from you. You don’t notice, you
go on past and then you go and 20 or 30 of these wild boys come out behind you.
[Billeder af en skyttegrav] Russians had a hard time like this.
SD siger at Tom Carew har ét vigtigt råd i dag.
PC: Keep them off the mountains. If they are in the mountains. Oh, my. You could
be there for years chasing them out. And it is their game, they will dictate the rules,
you wont.
00.12.43 – 00.14.13: Indslag om mistanke om ulovlige prisaftaler i telebranchen.
00.14.13 – 00.16.22: AJK siger at vi skal tilbage til sagen om den tidligere irakiske
hærchef med ophold i Danmark. Han mistænkes for forbrydelser mod
menneskeheden. Flere menneskerettighedsorganisationer og jurister retter nu det
skarpe skyts mod regeringen. De har i årevis advaret om personer på såkaldt tålt
ophold, men der er ikke blevet grebet ind.
Indslag af Anna Foss. [Billeder fra en militær opvisning i Irak] Saddam Husseins
hær i Irak, i dag lever Saddams tidligere hærchef på tålt ophold i Danmark,
mistænkt for folkemord.

289

Kim Kjær, Forsker, Det danske center for menneskerettigheder: Det er uholdbart,
det er stærkt uholdbart at vi i et land som i øvrigt jo kendt for, næsten berømt for at
regulere alt, alle livsforhold, at vi har en personkreds her i landet, hvis ophold over
hovedet ikke er underlagt nogen regulering.
[Billeder fra den militære opvisning i Irak] AF fortæller at dansk lovgivning er
uklar, når det drejer sig om at retsforfølge personer på tålt ophold som den irakiske
hærchef. Men det skal ændres, mener den Internationale
Menneskerettighedsorganisation. Ellers følger vi ikke internationale aftaler.
Lotte Leicht, Direktør, Human Rights Watch, Europa: De konventioner er blevet
ratificeret af Danmark som har en forpligtigelse til at sørge for at den nationale
lovgivning er i orden og i overensstemmelse med de konventioner. Så hvis man
ikke har gjort det nu, så er det også på høje tid.
[Billeder fra den militære opvisning] Den irakiske hærchef på tålt ophold er ikke
omfattet af almindelig lovgivning, han har intet cpr nummer og han kan rejse ud og
ind af Danmark som han vil. Og om han kan dømmes for forbrydelser i udlandet er
altså endnu uklart. Flere organisationer har længe efterlyst mere kontrol fra
myndighederne.
Gennemgang af henvendelser fra forskellige organisationer de seneste år, hvor de
opfordrer til udformningen af regler på området. AF fortæller at
indenrigsministeren for få timer siden lovede at se på sagen nu.
Karen Jespersen, Indenrigsminister, Socialdemokraterne: Er der regler på mit
område, der kan ændres sådan at det bliver sværere at komme ind i landet, det
bliver nemmere at sende dem ud og det bliver nemmere at retsforfølge dem og det
bliver nemmere at frihedsberøve dem, så deltager jeg meget gerne i det.
AJK fortæller at Udlændingestyrelsen anslår, at der lever mellem 10 og 15
personer på tålt ophold i Danmark. Flere af dem er krigsforbrydere.
00.16.22 – 00.17.36: Indslag om hærværk på en skole mm.
00.17.36 – 00.20.23: Indslag om Ungdomshuset og Faderhuset
00.20.23 – 00.22.05: Indslag om en meteor over Århus for 50 år siden.
00.22.05 – 00.23.57: Indslag om Gisela May, sangerinde fra Tyskland, der besøger
Danmark.
00.23.57 – 00.24.30: Vejret
00.24.30 – 00.25.25: Indslag om problemer med den røde løber ved folketingets
åbning.
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DVD 2449
TV2 Nyhederne 3. oktober 2001
Nyhederne, 03.10.2001, kl. 19.00-19.25
00.00.00 – 00.00.22 : Nyhedsintro, Caroline Boserup
CB fortæller at to iranere, der stod bag kapringen af et russisk fly i 1993 befinder
sig i Danmark. De har fået afslag på asyl, alligevel kan de blive i landet.
00.00.22 – 00.02.10: CB fortæller at de to flykaprere er blandt de 21 udlændinge,
der har fået tålt ophold i Danmark. I dag besluttede rigsadvokaten at en anden af
dem, den irakiske hærchef, der mistænkes for medvirken til folkedrab i Irak kan
retsforfølges her i landet.
Indslag af Tanja Nyrup Madsen. [Billeder af Saddam Hussein] TNR fortæller at
man i tre år har tålt Saddam Husseins forhenværende [Billeder fra militær
opvisning] hærchefs ophold i Danmark. Indtil for få dage siden var der ingen der
kunne svare på om det over hovedet var muligt at stille manden for en domstol.
Det spørgsmål er nu afklaret.
Frank Jensen, Justitsminister: Vi er forpligtede, efter Geneve konventionen til at
have strafmyndighed i den pågældende sag.
[Militær opvisning] Den irakiske general kan altså stilles for en dansk domstol.
Sagen ligger nu hos statsadvokaten og politiet i Ringsted, der skal stå for
efterforskningen.
FJ: Han har siddet på et kontor går jeg ud fra eller et eller andet sted i en militær
lejr, og truffet beslutninger om, at de to hærenheder han havde kompetence over,
skulle stå til rådighed for en officer ved den meget, meget modbydelige kampagne
mod kurderne i det nordlige Irak. Det man skal løfte er altså et bevis for er at det
var han klar over.
[Militær opvisning] TNM fortæller at når beviserne er på plads kan der rejses
tiltale. I mellemtiden er irakeren i princippet en fri mand.
Kåre R. Skou spørger: Vil politiet tabe ham af syne indtil det er afklaret om han
kan anholdes og fremstilles. FJ: Jeg er helt sikker på at det lokale politi har truffet
de foranstaltninger, der gør at man har sikkerhed for at når politiet er klar over
hvad sagen skal føre til umiddelbart, at man så også kan gennemføre dem.
TNM fortæller at to andre krigsforbrydere er i rigsadvokatens søgelys. Kun den
ene, en mand fra Burundi er tilsyneladende stadig i landet. Dagens afgørelse er
ingen garanti for, at han kan stilles for en domstol, sagde justitsministeren.
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00.02.10 – 00.03.49: Interview med Jan Vinholdt, TV2 om sagen og et møde
mellem statsadvokaten og politiet i Ringsted. Han fortæller, at man ved at han
formentlig sidder i Sorø med et par politibetjente hos sig. Fortæller at
efterforskningen reelt starter nu.
00.03.49 – 00.04.14: CB præsenterer Nyhedernes overskrifter.
[Billeder af Putin og George Robertson, der hilser på hinanden. Tekst: Nye venner]
CB siger at verden er en anden efter den 11. september, Rusland og Nato rykker et
afgørende skridt nærmere hinanden.
CB fortæller om druknede marker på Lolland.
Fortæller at toppolitikere skriver valgtaler til åbningsdebatten i Folketinget.
00.04.14 – 00.06.02: Indslag om den Irakiske hærchef. CB fortæller at det kom bag
på de fleste at den irakiske hærchef, der nu skal efterforskes i flere år har boet her i
Danmark. I dag bor han med sin kone og voksne barn i Sorø på midtsjælland.
Indslag af Morten Hansted, der fortæller at den irakiske hærchef bor med sin
familie i dette boligkompleks i Sorø på midtsjælland [Billeder vises]. En af dem,
der har mødt hærchefen er selv iraker, han er kurder, bor i flygtningecenter uden
for byen, efter i sin tid at have flygtet fra Saddam Hussein styret.
Kamal Mijed, Irakisk Kurder: Det er en frygtelig følelse, ikke kun for mig men
også for andre arabere og kurdere, at forbryderen er her. En af mine arabiske
venner genkendte ham og spyttede på ham.
MH fortæller at den irakiske hærchef nu har taget navneforandring. Først kendte
ingen i Sorø til hans kontroversielle baggrund. Hærchefen blev genkendt på denne
sprogskole i nabobyen Slagelse, hvor han er elev, sammen med nogle af de
Kurdere, som han i sin tid var med til at bekæmpe.
KM: her på skolen er der flere, der har været officerer i den irakiske hær. De
genkendte ham for halvanden måned siden. De vidste godt at han var forbryder.
MH fortæller at efter at hærchefen er blevet genkendt har der været kold luft
mellem ham og hans landsmænd.
Samir Hamid, Pædagogmedhjælper, irakisk kurder: After we know him, not many
person, we don’t want to talk to him. Because any person he don’t like to talk to a
terrorist, not just me.
MH fortæller, at trods modstanden har den irakiske hærchef nu søgt om
familiesammenføring sammen med sin øvrige familie, der har fået asyl. Men
borgmesteren er imod.
Ivan Hansen, Borgmester, Sorø, Soc. dem.: Som situationen står nu, når den er så
uklar, så ville det ikke være rimeligt at give en familiesammenføring. Det, det må
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jeg sige. Men man skal jo heller ikke dømme manden, før at man har de
tilstrækkelige beviser.
00.06.02 – 00.08.21: CB fortæller at to iranske mænd, der i 1993 kaprede et russisk
passagerfly og tvang det til Norge, opholder sig i Danmark. Ligesom den irakiske
general og flere andre forbrydere har de fået tålt ophold her i landet.
[Billeder af det kaprede fly i lufthavnen i Oslo] Indslag af Louise WindfeldHøeberg, der fortæller at der var 44 passagerer om bord, da flyet landede i
Gardamoe lufthavnen i Norge for otte år siden. I 1999 søgte to af flykaprerne om
asyl i Danmark men fik afslag i år. Flygtningenævnet skriver i april om den ene
iraner, at ansøgeren i 1993 havde gjort sig skyldig i flykapring. Forbrydelsen må
anses for alvorlig og den kunne ikke anses for motiveret i politiske forhold.
LWH fortæller at iraneren og hans medskyldige får lov at blive, blandt andet har
de boet i dette Røde Kors center i Gudme på Fyn. Deres liv vil sandsynligvis være
i fare, hvis de udvises. Den ene iraner har afsonet en fængselsdom i Rusland for
kapringen.
LWH fortæller at i alt 21 udlændinge har siden 1996 fået tålt ophold. Syv af dem
har alle begået grove forbrydelser før de kom til landet. Så grove, at de ikke kan få
asyl. Foruden de to irakiske flykaprere, drejer det sig om den irakiske general, som
mistænkes for folkedrab på Kurderne i det nordlige Irak i 1998. Rigsadvokaten
besluttede i dag at man godt kan rejse sag mod generalen. En 37 årig mand fra
Burundi i central-Afrika, der har henrettet flere regeringssoldater, også her er
rigsadvokaten inde. En tidligere fængselsbetjent fra Bosnien, der har
gennembanket fanger, heraf to til døde. Han er dømt og har siddet otte er i fængsel,
og skulle udvises men han er fortsat i Danmark. En anden bosnisk mand, der
mistænkes for krigsforbrydelser i eks-jugoslavien, og endelig en mand fra Sierra
Leone i V-Afrika, han har efter eget udsagn dræbt et ukendt antal mennesker under
borgerkrigen i landet. Om han stadig opholder sig i Danmark er usikkert,
Rigsadvokaten har tidligere undersøgt sagen. LWH fortæller at de resterende 14
personer har fået asyl i Danmark, men de har siden begået så grov kriminalitet,
f.eks. narkoforbrydelser, at de skulle udvises. Alligevel får de lov at blive, fordi de
ville være i fare, hvis de sendes hjem.
00.08.21 – 00.10.54: CB interviewer Justitsminister Frank Jensen. CB fortæller at
Rigsadvokaten nu har besluttet at man kan rejse sag mod en af de syv udlændinge
med grov kriminalitet bag sig, der har tålt ophold her i Danmark. Spørger, hvad
med resten, skal der ikke også rejses tiltale mod dem?
FJ: Jo, hvis det er sådan, at der er et grundlag for, at vi har strafmyndigheden her i
landet, så skal vi naturligvis kunne rejse tiltale, hvis det er sådan at vi har
tilstrækkelige bevis i mod dem. Jeg skal bare sige i forhold til de oplysninger I gav
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videre om de to flykaprere, så har, de oplysninger jeg har, så er de begge to
straffet, de har afsonet deres straf på over fem års fængsel i Rusland, og den ene af
dem er ikke længere er i Danmark, er udrejst og har søgt asyl i Norge.
CB siger, at flere af de andre sager vi hører ridset op her i indslaget, det er grove
forbrydelser, det kan vi vist ikke være i tvivl om, hvordan kan der så være tvivl
om, hvorvidt de her mennesker kan retsforfølges i vores land?
FJ: Ja, det afhænger af om Danmark har strafmyndighed i forhold til den konkrete
sag og det konkrete land og den begivenhed, der knytter sig dertil. Det er det
Rigsadvokaten har undersøgt, hvad angår stabschefen fra den irakiske hær og her
har Rigsadvokaten altså sagt, at her har vi strafmyndighed af forskellige grunde
efter Geneve konventionen, og derfor er sagen nu gået videre til Statsadvokaten og
til det lokale politi i Ringsted. Og det er klart at de skal have hjælp til at både
efterforske den her sag og vurdere den. Og det er klart at det er regeringens
opfattelse, at har man begået alvorlige forbrydelser og krigsforbrydelser, så skal
der ikke være noget helle, så skal man strafforfølges for det, enten i det land man
opholder sig i, eller ved en international domstol. Det er regeringens klare
opfattelse.
CB siger at mange af de her mennesker har haft tålt ophold i mange år, hvorfor er
der gået så lang tid før anklagemyndigheden er kommet ind i sagerne her?
FJ: Ja, det er fordi der er en lang fase, hvor asylmyndighederne,
udlændingemyndighederne, der undersøger deres forhold, der kan politiet være
inde og politiets efterretningstjeneste kan være inde af forskellige grunde, knyttet
til den konkrete sag, men for at vurdere om hvorvidt der er straffemæssigt ansvar,
så har vores praksis været indtil nu, at så gør man først op med asylspørgsmålet og
derefter har udlændingemyndighederne så oversendt den til Rigsadvokaten. Jeg har
drøftet det her med Karen Jespersen og jeg tror at vi er nødt til at erkende at vi skal
have anklagemyndigheden ind noget tidligere for at vurdere om der er et
straffeansvar at gøre gældende her i landet, og det vil vi nu undersøge, og hvis det
kræver lovændringer, så vil vi, som Statsministeren har sagt det, så vil vi også tage
skridt til at forandre lovgivningen. Der skal ikke herske tvivl om, at Danmark skal
strafforfølge folk, også når der er tale om alvorlige forbrydelser og de er begået
uden for Danmarks grænser. Hvis det er sådan at de opholder sig her i Danmark og
vi har myndigheden til at kunne gøre det.
00.10.54 – 00.11.26: CB fortæller at der ingen udsigt er til at Taleban vil udlevere
terrorlederen Osama bin Laden. [Billeder af Afghanske soldater, der affyrer
missiler] Imens forhandler USA om samarbejde med de her styrker, Talebans
modstandere i det nordlige Afghanistan. Oprørssoldaterne kæmper med fornyet
kræft efter at deres ledere i de sidste dage har haft møder med amerikanske
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udsendinge om samarbejde. Reelt bliver oprørerne her NATOs allierede, USA bad
nemlig i dag NATO formelt om hjælp til en eventuel militær indsats.
00.11.27 – 00.13.27: CB fortæller, at de internationale alliancer mod terrorismen
får Rusland til at rykke et skridt nærmere EU og NATO. Rusland vil nu overveje at
skrotte sin modstand mod en udvidelse af NATO mod øst, det løfte kom Ruslands
præsident Putin med under sit besøg hos EU og NATO i dag.
[Billeder fra en pressekonference med Putin, der laver sjov]
Vladimir Putin, præsident, Rusland: Det er hr. Prodi. Han er ved at finde ud af om
jeg skal tale eller ej. [Folk griner, Putin griner] Hr. Solana, det må de undskylde.
Anna E. Skousen siger, at han rodede lidt rundt i navnene, den russiske præsident,
men at tonen mellem Putin, EU og NATO ellers var mere hjertelig end den
nogensinde har været før, da Putin i dag var i Bruxelles.
George Robertson: For some 40 years NATO and Russia sat and gloated at each
other. For another ten years we tiptoed around each other. But now I believe that
we are entering an era, where substantial and practical cooperation will build a
unique relationship between us.
AES fortæller at Putin, opildnet af den venskabelige ånd, lovede at han nu er parat
til at overveje en udvidelse af NATO med de baltiske lande. Estland, Letland og
Litauen er strategisk vigtige for Rusland, og Russerne har hidtil været modstandere
af de baltiske landes indlemmelse i NATO. Og Rusland afgiver da heller ikke den
politiske kontrol over de baltiske lande helt uden betingelser.
Putin: Hvis man realiserer de ideer som flere gange har været omtalt i Europa,
ideer, der går ud på at NATO skal omdannes og have en anden form, så det bliver
en mere politisk organisation så ville vi naturligvis ændre vores holdning til
udvidelsen. Det vil ske, hvis vi ikke føler os tilsidesat.
CB fortæller at EU og Rusland aftalte at de fremover vil mødes en gang om
måneden for at diskutere udenrigs- og forsvarspolitik.
00.13.27 – 00.15.04: [Grafik, 22 DAGE EFTER, billede af OBL med gevær, tekst:
Beviser] CB siger at beviserne for, at OBL står bag terrorangrebene i USA skal
virkelig være gode, ellers får det konsekvenser for NATO sammenholdet. Sådan
lyder meldingen fra de danske politikere efter at de i dag blev orienteret af
Udenrigsminister Mogens Lykketoft.
Indslag af Kaare R. Skou. [Billede af en mand, der taler i telefon] KRS fortæller at
hver dag mobiltelefonen ringer bliver der sat et elektronisk fingeraftryk, den slags
satte flykaprerne i USA også. Og nogle [Billeder af OBL] af forbindelserne skulle
føre direkte til Osama bin Ladens netværk. [Billeder af ML, der går ind til et
møde] KRS siger, at det er blandt de beviser som NATO fik fra USA i går,
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Udenrigsministeren orienterede Udenrigspolitisk nævn om dem i dag. Men der er
flere slags beviser forsikrer regeringen, som man dog foreløbig er nødt til at holde
hemmelige.
KRS: Holder de i byretten, hvis det nu var en dansk sag? ML: Det føler jeg
mig ret overbevist om. Ja.
Per Stig Møller: Når regeringen mener de er gode nok, så må de jo så være
gode nok og det handler Danmark ud fra. Og der er ikke nogen grund til at
skulle så tvivl om det.
ML: Regeringen er på sin side fuldstændig tilfreds med orienteringen og
mener at den på overbevisende måde fastlægger en sammenhæng til al Qaeda
netværket og bin Laden.
Søren Søndergaard, Udenrigsordfører, Enhedslisten: Jeg har ikke noget
grundlag for at tage stilling til nogen beviser. Jeg har grundlag for at
konstatere at regeringen mener at de kan tage stilling. Og de er overbeviste.
Men det var de på den anden side også da man bombede en fabrik i Sudan,
der var man også meget overbevist og der viste det sig bagefter, at det var der
ikke grund til.
[Billeder fra en ørken i Afghanistan] KRS siger, at det er vigtigt for NATOs
eksistens, at der er tale om beviser mod bin Laden, der virkelig holder.
Per Stig Møller: Det er forudsætningen for det hele, for det der spyder alliancen
sammen, hvis det viser sig at beviserne ikke er gode nok. Men jeg må stole på at
beviserne er gode nok, når regeringerne i alle NATO landene finder dem gode nok.
00.15.04 – 00.16.12: CB fortæller, at der var møde i Udenrigspolitisk nævn og her
til aften er nævnets medlemmer hasteindkaldt endnu en gang. Spørger Kaare R.
Skou hvad det er, der sker skal ske her til aften. KRS svarer at mødet er indkaldt til
kl. 21.00 og at det der er sket i dagens løb, det er at NATO har, eller USA har
afleveret sin ønskeliste til NATO om, hvad de gerne vil have af udstyr fra de
øvrige NATO lande til den indsats, der skal ske mod terroristerne og det er den
ønskeliste, som nævnet skal tage stilling til, det har blandt andet været nævnt, at
Danmark skal bistå med panserværnsraketter. Og det er altså de ønsker nævnet
skal tage stilling til i aften.
CB spørger om USA ikke selv har nok panserværnsraketter. KRS svarer: Årk, jo.
Riigeligt. Men det der er mest tale om, det er også en symbolsk handling, Danmark
skal være med på en eller anden måde, yde et eller andet fysisk for at man kan sige
at Danmark er med i indsatsen mod terrorister. At det er en NATO aktion der er
tale om, en såkaldt Artikel 5 aktion, og det er folketinget stort set enige om. Men
de skal orienteres om det, og det er altså det, der sker her i aften.
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00.16.12 – 00.18.08: CB fortæller om et voldsomt tilbageslag, som de europæiske
flyselskaber er ramt af.
Indslag af Søren Soltoft, der fortæller at rejselysten er formindsket pga.
lavkonjunktur og terrorfrygt.
SS fortæller at kloge folk har gættet på at den internationale passagertrafik vil falde
med 20 procent. Fortæller at Kastrup nedjusterer forventningerne til årets resultat.
00.18.08 – 00.21.13: Indslag om toppolitikeres udarbejdelse af talerne til åbningen
i Folketinget.
00.21.13 – 00.22.57: Indslag om plaskvåde marker på Lolland og landbrugets
problemer i forbindelse med det.
00.22.57 – 00.23.33: Vejret
00.23.33 – 00.24.27: CB fortæller at Afghanistan risikerer et militært angreb, hvis
terrorlederen OBL ikke udleveres snart. Men op mod 6 millioner Afghanere har
brug for fødevarer udefra. [Billeder af lastbiler med UNICEF flag] Og nødhjælpen,
den strømmer nu ind til den Afghanske hovedstad, Kabul. Hjælpen skal videre ud i
landet og vejene er et mareridt. I dag kom der 2.500 tons fødevarer til Kabul, FN
vil op på 55 tusinde tons per måned, resten af året.
Nyhederne afsluttes med billeder af Afghanere der aflaster lastbilerne med
nødhjælpen.
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DVD 2450
TV2 Nyhederne 4. oktober 2001
Nyhederne, 04.10.2001, kl. 19.00-19.27
00.00.00 – 00.00.30: Nyhedsintro, Caroline Boserup
Ben Gurion lufthavnen i Tel Aviv i dag. CB fortæller at pårørende ankommer for
at høre nyt, efter at et russisk passagerfly i dag eksploderede og styrtede i
Sortehavet. Israelerne frygter, det var et terrorangreb.
00.00.30 – 00.01.56: CB siger, at de er her til aften usikkerhed om det var et
terrorangreb eller om det russiske fly blev skudt ned ved et uheld. 76 mennesker
frygtes omkommet.
Indslag af Michael Rathje, der fortæller at de 76 passagerer alle var israelere, som
steg om bord på det russiske fly, her i Ben Gurion lufthavnen i Tel Aviv. Efter
ulykken mødte fortvivlede pårørende op for at få flere informationer. MR siger at
eksplosionen fik myndighederne i både Rusland og Israel til at frygte et
terrorangreb og alle flyafgange i Ben Gurion lufthavnen er nu indstillet. MR
fortæller at den russiske præsident Putin kort efter ulykken blev informeret af sin
forsvarsminister.
[billeder fra et møde mellem de to, hvor Forsvarsministeren orienterer Putin]
Sergei Ivanov, Forsvarsminister, Rusland. Man opdagede tilfældigvis en
eksplosion i luften om bord på et fly fra et armensk luftfartselskab,
MR fortæller af det russiske fly, ifølge piloten på det armenske fly, eksploderede 6
km oppe i luften og styrtede i flere dele ned i Sortehavet.
Præsident Putin var hurtigt ude og sige at der sandsynligvis var tale om et
terrorangreb.
[billeder af en grædende mand] MR fortæller, at mens familiemedlemmerne til den
ti mand store besætning samledes i lufthavnen i Novosibirsk, forlød det fra
militære kilder i USA at det kunne dreje sig om et ukrainsk missil, som ved en
fejltagelse havde ramt flyet. Siger at det dog er blevet kraftigt benægtet af den
Ukrainske forsvarsminister, selv om det ukrainske militær holdt en øvelse på
eksplosionstidspunktet.
CB fortæller at Nyhederne har mere om flystyrtet i Nyhederne kl. 22.00.
00.01.56 – 00.02.20: CB præsenterer Nyhedernes overskrifter.
CB fortæller at kommunen har overtaget drift af en børnehave, hvor ISS har stået
for driften.
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CB fortæller om flyvevåbnets nye helikoptere.
CB fortæller om en arkæologisk udgravning i Aalborg.
00.02.20 – 00.02.34: Indslag om, at Sorø ikke vil lægge hus til den irakiske
hærchef. Har bedt Indenrigsministeriet om at tage sig af hærchefen.
00.02.34 – 00.07.23: CB fortæller at det kan blive vanskeligt at bevise, at den
tidligere irakiske hærchef er direkte ansvarlig for drab på den kurdiske befolkning.
Flere kurdere er ikke i tvivl men historien er langt mere indviklet og nuanceret. Vi
forsøger at tegne et portræt.
[Billeder fra en demonstration på Rådhuspladsen] ”Ned med diktator, ned med
diktator]
Indslag af Lennart Stein. København kl. 15 i eftermiddag. LS fortæller at kurdere
samles for at sikre, at den irakiske hærchef stilles for en dommer. Flere af dem har
personligt mødt hærchefen i Irak.
Kamal Ali, Tidligere officer, Irakisk hær: Efter angrebet da byen Halabja blev
befriet, kom Saddam Hussein og nogle af hans ledere til Sulaymanya-området for
at kontrollere situationen. Og en af de militære ledere, der var med, var Nizar AlKharaji.
LS fortæller at på Harvard University i USA er forskere i gang med at gennemgå
over to millioner irakiske dokumenter, der er smuglet ud af landet. Svaret på
[Billeder af de mange lig på gaderne i Irak] hvem der er ansvarlig for de kurdiske
massakrer kan ligge i de papirer.
Telefonintervies med Kanan Makiya, Professor, Harvard University: We have not
yet found any witness that has Al-Kharajis name on it. I am not absolutely sure of
that because it takes a long time to research these questions. But we have only
processed at tiny fraction.
[Billeder fra Irak] I det kurdiske institut i Paris er man til gengæld overbevist om,
at han er medskyldig i overgrebet mod kurderne.
Telefoninterview med Kendal Nezan, direktør, det kurdiske institut: Det er helt
utænkeligt at Saddam Husseins general ikke vidste, [billeder af et meget
bedårende, lyshåret irakisk barn] hvad der foregik og ikke deltog i denne aktion.
[Billeder af en mand, der modtager et lille lig fra ladet af en lastbil] Det er som at
sige, at han var den eneste der undgik Holocaust. Og det giver ingen mening.
Denne general deltog selv aktivt i den massive undertrykkelse af shiiternes oprør i
1991, hvor der døde titusindvis af mennesker.
LS fortæller at den 62 årige vil ikke sige noget fra sin lejlighed i Sorø til danske
medier, men til den arabiske nyhedsstation MBC sagde han i nat han var uskyldig.
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Tidligere general, Irak, telefoninterview, TV –stationen MBC: Alle ved, at Saddam
Hussein selv og Ali Hassan al-Majid, som kurderne selv kalder ”Den kemiske
Ali”, står bag de forbrydelser fra planlægningen til udførelsen. Det irakiske militær
og de irakiske øverstbefalende er uskyldige i dem.
LS fortæller at han har en ledende rolle i Golfkrigen, således er han med i Iraks
forhandlinger med general Schwartskopf [billeder fra forhandlingsmødet] efter
nederlaget. Han falder senere i unåde hos Saddam Hussein og må i 1996 flygte til
Jordan. Her bliver han ifølge vores oplysninger afhørt af CIA, den amerikanske
efterretningstjeneste. Inden han af sikkerhedsgrunde må flygte videre til SaudiArabien. Sidst på året fortsætter turen til Spanien, hvor han søger asyl. Det får han
ikke. Her slutter sporene, indtil han en sommerdag tre år senere igen dukker op,
denne gang i Sandholmlejren, nord for København.
00.07.23 – 00.09.21: CB interviewer politichefen i Ringsted, Signe Justesen. Siger
at det er hendes politikreds som skal stå for efterforskningen af sagen her, men at
denne her type sager vel ikke er dagligdag for dem. Spørger, hvordan de har tænkt
sig at gribe sagen an.
Signe Justesen, Politimester, Ringsted Politi: Den er så langt fra dagligdag. Jeg må
erkende at jeg har ikke på nuværende tidspunkt det fulde overblik over, hvordan vi
vil gribe sagen an, men vi er ved at samle styrkerne og forsøge at få et overblik
over hvad det drejer sig om og så må vi se at komme videre derfra.
CB spørger, hvordan man efterforsker noget, der er foregået så langt væk som i
Irak for 12 år siden. SJ: Ja, et eller andet sted kunne jeg også godt tænke mig at
vide det. Men vi må samle de forenede kræfter der er og forsøge at finde f.eks.
vidner som under vidneansvar kan fortælle os noget om, hvad der foregik den
gang, i det omfang de har mulighed for at huske det.
CB spørger hvordan hun forventer at de vidneafhøringer vil komme til at foregå.
SJ: Ja, det kommer jo an på hvor i verden de findes, men det er klart, det er stadig
under de retsgarantier, der er her i landet. Så, det kan jeg ikke udtale mig om på
nuværende tidspunkt.
CB siger at det lyder som en tung opgave og spørger, hvor mange mennesker, der
er sat til at løse projektet. SJ: Altså, vi har fået et løfte om, at der vil blive nok
ressourcer nok af til at søge at løfte den her opgave. Hvor meget det bliver, ja det
skal de kommende dages møder og planlægning vise. Det er også lidt for tidligt at
sige noget om endnu.
CB spørger om man kan sige noget om, hvor lang tid det kommer til at vare. Om vi
taler år. SJ: Det tror jeg vi gør, men igen, det er svært at spå, men jeg tror at hvis vi
skal prøve at komme til bunds i, hvad der er foregået den gang, så tror jeg det
kommer til at tage nogle år.
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CB siger at vi før hørte, at borgmesteren i Sorø ville af med den irakiske hærchef,
spørger om hun også helst ville have været foruden den her sag. SJ: Sådan tror jeg
ikke man kan se på det, nu er sagen i henhold til retsplejeloven landet ved Ringsted
Politi og den tager vi så op den udfordring og vi forsøger at gøre vores arbejde så
godt vi kan.
00.09.21 – 00.11.55: CB fortæller at vi skal til Folketingets åbningsdebat. Dansk
Folkeparti blev holdt udenfor i dag, når Folketinget fastlagde rammerne for
regeringens terrorpolitik. Resultatet ville blive rent hykleri, hvis Pia Kjærsgaard
skulle være med, siger SF lederen Holger K. Nielsen.
Indslag af Kåre R. Skou, der fortæller at det var SF, der tog initiativet til den
vedtagelse om terrorisme som Folketinget traf under åbningsdebatten.
Holger K. Nielsen. Det er jo helt, helt krænkende for retsbevidstheden at man
tilsyneladende kan have folk gående rundt, der kan have krigsforbrydelser på
samvittigheden, der kan gå rundt her i Danmark og det kan vi ikke have. Men
samtidig lægger vi så også op til at vi skal have en ordentlig tone i debatten, vi skal
ikke lægge muslimerne for had, vi skal tage terrortruslen alvorligt på baggrund af
de FN resolutioner, der er vedtaget omkring det.
KRS fortæller at hele Folketinget bakkede forslaget op, med en undtagelse.
[Billede af Pia Kjærsgaard, helt alene i Folketingssalen] Dansk Folkeparti tryglede
om at komme med, men blev ikke spurgt. Et anklagende ordskifte om flygtninge
med tålt ophold, den irakiske hærchef i Sorø f.eks., viser hvorfor.
Pia Kjærsgaard: Det her er en skandalesag af dimensioner og hvis regeringen har
vidst det og undladt at gøre Folketinget opmærksom på det, så bliver det endnu
mere alvorligt. Jeg er alvorligt bange for at der er fejet temmelig meget ind under
gulvtæppet i den her sag.
Jan Petersen, Politisk ordfører, Soc.dem: Lige præcis den sag, og måske andre, der
dukker op, der er det jo anklagemyndigheden, der skal rejse sagerne på det
grundlag der er og det gør anklagemyndigheden. Jeg går ud fra, at der er bred
enighed om, at vi har et retssystem i dette land og at det retssystem skal være
robust og indrettet sådan at det kan retsforfølge folk, der har begået forbrydelser og
bruge de spilleregler, der gælder i den forbindelse.
KRS fortæller at Dansk Folkeparti især var skuffet over at Venstre var med til at
holde partiet ude.
PK: Venstre og Konservative må se på, at de bliver meget afhængige af Dansk
Folkeparti efter et Folketingsvalg. Og derfor kunne sådan lidt venlighed og
imødekommenhed være meget velset. De burde have været opmærksomme på, at
vi ikke var blevet spurgt, og så selvfølgelig have henvendt sig.
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Ulla Tørnæs, Politisk ordfører, Venstre: Vi bliver kontaktet af regeringen på et
relativt sent tidspunkt i går eftermiddags, der spurgte os ad om vi ville være med i
en fælles dagsorden. Og det nikkede vi til, det ville vi gerne og vi har sådan set
ikke blandet os i, hvem af de øvrige partier, der er med.
Holger K. Nielsen: Det ville være det rene hykleri, hvis man gjorde det. Dansk
Folkeparti har jo helt entydigt spillet på had til muslimer i den her diskussion. Og
derfor synes jeg det er vigtigt af få nogle klare skel ind omkring det. Det er fint for
mig at Venstre og Konservative, de ville være med til den her vedtagelse, så kan
man så også håbe, at de vil leve op til det i deres politiske praksis.
00.11.55 – 00.13.05: CB siger at det lød meget fredeligt, men at hun kan forstå at
debatten her til aften udviklede sig mere dramatisk.
Kaare R. Skou fortæller at der skete det kort før aftenpausen i Folketinget at Pia
Kjærsgaard gik på talerstolen sagde at det ikke alene var terrorister, der skal
bekæmpes men at det var islam, der skulle bekæmpes. Det fik flere ordførere til at
anklage Pia Kjærsgaard for brud på grundloven, en grundlov hun selv har skrevet
under på at hun vil holde. Siger at Pia Kjærsgaard fik flere chancer for at slippe ud
af situationen og sige, at der var tale om fortalelse, det gjorde hun ikke, hun
fastholdt sit synspunkt og det har fået flere politikere til at sige her til aften at der
er tale om de groveste angreb på religionsfriheden siden jødeforfølgelserne i
1930’erne.
CB siger at terror og udlændingepolitik har været de helt store emner, spørger om
der ikke har været andre ting til debat. KRS fortæller, at der ikke har været ret
mange andre ting, bemærkelsesværdig, til debat. Siger at man selvfølgelig har talt
om andre ting, og blandt de ting der lige har fået en streg på min blok, det er at
Venstre rakte hånden frem til seriøse finanslovsforhandlinger med regeringen i den
kommende tid. Siger at det ellers har været terror og flygtninge, der har optaget det
aller, aller meste af tiden.
00.13.05 – 00.15.08: Indslag om at Assens har opgivet at privatisere børnehaverne
i byen.
00.15.08 – 00.16.58: Indslag om forsvarets nye helikoptere.
00.16.58 – 00.18.46: CB fortæller at Storbritanniens Premierminister Tony Blair i
Underhuset i dag fremlagde beviser for, at den efterlyste Osama bin Laden er
ansvarlig for terrorangrebet mod USA. Blair advarer om, at en militær aktion mod
Talebanstyret i Afghanistan nærmer sig.
Indslag af Anne E. Skousen. [Billeder fra ruinerne af WTC] AES fortæller at
mindst tre af de kaprere, der fløj to fly ind i WTC havde nære forbindelser til
Osama bin Laden, et entydigt bevis på, at bin Laden stod bag attentatet på USA.
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Det mener i hvert fald den Britiske Premierminister, der i dag havde indkaldt
Underhuset til et ekstraordinært møde. Men Blair fremlagde også andre beviser.
Tony Blair: Shortly before the 11th of September bin Laden told associates that he
had a major operation planned against America under preparation. A range of
people were warned to return to Afghanistan because of action on and around the
11. of September. And most importantly, one of bin Ladens closest lieutenants has
said clearly that he helped with the planning of the 11. of September attacks and
has admitted the involvement of the al Qaeda organisation.
AES fortæller at Blair understregede, at de mest tungtvejende beviser mod bin
Laden stadig er fortrolige af hensyn til efterforskningen. Samtidig gjorde Blair det
klart, at med de entydige beviser er et angreb på udvalgte mål i Afghanistan rykket
betydeligt nærmere. [Billeder af Talebansoldater] Med mindre, at Talebanstyret
indvilger i at udlevere bin Laden, det har styret hidtil kategoriske nægtet.
TB: If the Taleban regime will not comply to that objective we must bring about
change in that regime, to make sure that Afghanistans links to international
terrorism are broken.
CB fortæller at Tony Blair nu indsamler international støtte til et angreb på
Afghanistan, Blair besøger i aften Ruslands præsident Putin og i morgen tager han
til Afghanistans naboland, Pakistan.
00.18.46 – 00.21.23: CB fortæller at Labour regeringen imens skærper kontrollen
over mulige terrorister Storbritannien. Asyllovgivningen skal strammes og
efterretningstjenesten får en nøglerolle i overvågningen. Ulla Terkelsen rapporterer
fra Labours partikongres i Brighon.
UT fortæller om de uskyldige strande på den engelske kanalkyst, siger at
traditionen i hundrede vis af år været, at var man landet her, så var man sikker og
tryg, langt væk fra denne verdens politistater. For her er intet folkeregister, her er
ingen personnumre, her er ingen personnummerbeviser. Men reglerne bliver
strammet op nu på grund af den 11. september.
David Bluncett, Indenrigsminister, Labour: Of course we must defend ourselves,
and of course we must defend those freedoms. But in facing that threat it is
absolutely crusial, that we get across to everyone. That government not only is in
charge, but needs to mobilize their vigilance as well.
UT fortæller at Indenrigsministeren i de kommende uger vil foreslå i hvert fald
disse stramninger: [Grafik med det Union Jack i baggrunden]
Dømte og mistænkte terrorister mister deres ret til at få asyl her. De kan afvises på
baggrund af oplysninger fra den britiske efterretningstjeneste.
Politiet får automatisk adgang til passagerlister fra flyselskaber og skibslister.
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Det bliver kriminelt for pengeinstitutter ikke at melde pengeoverførsler til politiet
som kan stå i forbindelse med terrorisme.
Om stramningerne siger Indenrigsministeren:
DB: These do not threaten our freedoms but they do threaten those who seek to
take away our freedoms. That is the lesson of the last three weeks.
[Sang]
UT fortæller at modstanden mod stramningerne bl.a. kommer fra den gamle
venstrefløj. Den frygter at det her er begyndelsen til personnumre og ID kort.
Tony Benn, tidligere parlamentsmedlem, Labour: Like South Africa during the
Apartheid regime, when people had to carry passes. And it is a direct threat civil
liberties and it would mean we were sacrificing the rights we are supposed to be
defending.
UT fortæller at fagbevægelsen også er forbeholdende over for stramninger i det her
registerløse, liberale land.
Bill Morris, LO formand, Storbritannien: You can not have a fortious England or a
fortious Denmark, I think we have to... That would be surrendering to the
terrorists.
CB fortællera at Tony Blair vil fremlægge de nye antiterrorregler i Underhuset om
fire til fem uger.
00.21.23 – 00.23.16: Indslag om køkkenkøbere, der har betalt for et køkken, men
aldrig har fået det.
00.23.16 – 00.24.58: Indslag om arkæologisk fund i Aalborg.
00.24.58 – 00.25.32: Vejret
00.25.32 – 00.26.13: Nyhederne afsluttes på Flyvestation Værløse, med billeder af
Forsvarets nye helikoptere.
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DVD 2451
TV2 Nyhederne 5. oktober 2001
Nyhederne, 05.10.2001, kl. 19.00-19.25
00.00.00 – 00.00.27: Nyhedsintro, Mikael Kamber præsenterer
MK fortæller at oprørshæren i Afghanistan viser deres nye våben frem [Billeder af
lang række kampvogne, raketter mm. Militæropvisning i nye uniformer] Siger at
de er klare til at storme Talebanstyret og de har Rusland og hele den vestlige
verden i ryggen.
MK siger, at nettet strammes om Talebanerne, mere om det senere i Nyhederne.
00.00.27 – 00.02.33: Indslag om dansk politik, de borgerlige midterpartier siger at
det er dem, eller Pia Kjærsgaard efter at PK i går ”erklærede krig mod Islam.
Indslag af Ole Krohn.
Pia Kjærsgaard: Vi bliver nødt til alene at se på, hvem er vi forpligtet til at tage i
forhold til FNs konventioner og alle andre, det nytter ikke noget, der er vi nødt til
at sætte stop ved grænsen.
OK fortæller at DF er stormet frem efter terrorangrebet den 11. september.
PK fra Folketingets talerstol: Jeg vil til enhver tid vedstå, at jeg og Dansk
Folkeparti vil bekæmpe islam i den fundamentalistiske form.
OK fortæller at det får midterpartierne til at kræve, at en kommende borgerlig
regering vælger side i udlændingepolitikken.
Mimi Jakobsen, Partileder, CD: Vi kan i hvert fald sige, at der bliver tale om at
vælge side og udlændingepolitik skal ikke laves ude på den yderste højrefløj i
Danmark, den skal laves hen over midten.
Elisabeth Arnold, Gruppeformand, Rad. V: Udlændinge, der opholder sig lovligt i
landet, de skal behandles ordentligt og vi har religionsfrihed i landet, man kan ikke
forfølges på grund af sin religion.
OK fortæller at den advarsel næppe bliver hørt, hvis der kommer en borgerlig
regering. Den vil blive nødt til at lytte til Pia Kjærsgaard, vurderer en politisk
kommentator.
Ralf Pittelkow, Politisk kommentator, Jyllandsposten: Jeg tror ikke der er nogen
tvivl om, at med de meldinger, der er kommet fra Venstre og de Konservative, så
vil man være forpligtet til, hvis man får et flertal sammen med Dansk Folkeparti, at
gennemføre forslag på udlændingeområdet sammen med dem.
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OK fortæller at selv om Venstre ikke kan lide udtalelserne fra Pia Kjærsgaard vil
partiet ikke lukke døren for Dansk Folkeparti.
Lars Løkke Rasmussen, Næstformand, Venstre: Dansk Folkeparti har stadig præcis
den samme mulighed som Dansk Folkeparti hele tiden har haft. Det vil være sådan
at en ny borgerlig liberal regering, hvis vi ikke kommer igennem med de 15 forslag
som vi stiller i Folketingssammenhæng i år, vil fremlægge et forslag til en række
opstramninger på flygtninge- og indvandrerområdet og de partier i
Folketingssalen, der vil søge indflydelse på det, de kan søge indflydelse på det.
00.02.33 – 00.02.55: MK præsenterer klip fra dagens andre Nyheder.
MK fortæller, at Ukraine nu indrømmer at et løbsk missil kan være årsagen til
flystyrtet over Sortehavet i går.
MK fortæller at prisen på mobilmarkedet skal ned.
MK fortæller om et politibesøg på en skole
00.02.55 – 00.04.31: MK fortæller at den amerikanske efterretningstjeneste har
fremlagt beviser for at der er flere angreb på vej. I det øjeblik et angreb på
Afghanistan går i gang, så er det sandsynligt at OBL vil gå til modangreb.
[Billeder af en smilende OBL, sammen med andre arabiske mænd] Indslag af
Anne E. Skousen.
AES fortæller at OBL allerede har planlagt nye attentater mod USA og de
amerikanske mål er for længst udpeget. [Billeder af en FBI mand] Det mener i
hvert fald de amerikanske efterretningstjenester, de er så overbeviste [anholdelse af
en arabisk udseende mand] at CIA, FBI og forsvarets efterretningstjeneste sammen
i tirsdags i al hemmelighed [Billeder fra en høring] orienterede den amerikanske
kongres om sandsynligheden for nye terrorhandlinger. AES fortæller at det skriver
den velrenommerede amerikanske avis, Washington Post i dag.
John Ashcroft, Justitsminister, USA: We remain in a situation where there is a
significant threat of additional terrorist activity in the United States. That that
threat of terrorist activity may well escalate, as the United States respond on the
assault on the United States, to the acts of war perpetrated against the United States
and our people.
[Billeder fra oprydningsarbejdet ved WTC] AES fortæller at de nye beviser
angiveligt stammer fra efterretningskilder i England, Tyskland, Afghanistan og
Pakistan. CIA og FBI skal dog have advaret kongressen om, at nogle af
oplysningerne kan være falske i forsøget på at skræmme USA fra et angreb på
Afghanistan. [Billeder fra et hangarskib, fly der letter] AES siger at de
amerikanske efterretningstjenester alligevel anser det for mere end sandsynligt at
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OBL og hans netværk vil slå til mod amerikanske mål, hvis USA angriber
Afghanistan.
MK fortæller at hvordan de nye oplysninger om OBLs planer er kommet frem og
hvad planerne går ud på, det har de amerikanske efterretningstjenester ikke villet
oplyse.
00.04.31 – 00.04.57: [Grafik, billede af OBL sammen med en anden. Afghansk
flag i øverste højre hjørne. Tekst: Livstegn fra terrorleder] MK fortæller at netop
OBL har vist sig selv for første gang på billeder siden terrorangrebene i USA.
[Billeder af OBL, der står sammen med en anden mand, mænd med
partisantørklæder i baggrunden. Skudsalver i baggrunden] MK fortæller at OBL
her ses et sted i Afghanistan for nylig, side om side med sin højre hånd og livlæge,
Aiman al Shawahiri, siger at det er herren med briller. [Billeder af en flok mænd i
militærbeklædning, OBL står foran flokken] MK siger at lægen, som også er
efterlyst for terror, havde nære forbindelser til Danmark i 90’erne. Han var
redaktør for et islamisk blad, der blev udgivet fra København, og han var på vej
her til landet men dukkede angiveligt aldrig op.
00.04.57 – 00.06.59: [Grafik, billede af tropper fra den Nordlige Alliance,
Afghansk flag øverst til højre. Tekst: Til kamp mod Taleban] MK fortæller at lige
nu bliver nettet strammet yderligere om Afghanistans Talebanstyre. Det skete da
Pakistan her til aften gav sin opbakning til at vælte Talebanerne. Samtidig gør den
Afghanske oprørshær klar til storm.
[Billeder af en militær opstilling i Afghanistan, tunge våben vises] Indslag af
Michael Rathje.
MR fortæller, at oprørerne, der kalder sig den nordlige alliance har i de sidste 6 år
kæmpet mod Talebanstyret. USAs planer om et angreb på Afghanistan har givet
dem vind i sejlene. De er blevet lovet politisk, militær og økonomisk støtte af
USA. Men skulle det lykkes den nordlige alliance at vælte Talebanstyret skal de
ikke regne med vestens støtte til at blive de nye magthavere i landet. [Billeder af
Tony Blair, der ankommer til Pakistan] Det gjorde den britiske Premierminister
Blair klart under sit besøg i Pakistan i dag.
TB: That if the Taleban, the current Taleban regime does fall, than it is important
that any successive regime is broad based, involves all ethnic grouping, obviously
has to include the Pashtu.
[Billeder fra militæropstillingen, en mand i forgrunden driver får] MR fortæller at
netop Pashtunerne udgør den største befolkningsgruppe i Afghanistan, men at der
kun er ganske få Pashtunere med i den Nordlige Alliance. [Billeder af en
militærenhed fra den Nordlige Alliance] Hvem der så skal styre Afghanistan i
fremtiden er usikkert. Men det er så godt som sikkert at det ikke bliver det
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nuværende Talebanstyre. [Tony Blair sammen med officials fra Pakistan] MR
fortæller at blandt de få lande, der har støttet Talebanerne er Pakistan. Men efter
Blairs besøg er Pakistan nu overbevist om, at OBL er skyldig. MR fortæller at selv
om Pakistans præsident Musharraf nu støtter vestens forsøg på at fjerne
Talebanstyret havde han meget svært ved at sige det direkte.
Pervez Musharraf, Præsident, Pakistan [Blair står ved siden af]: ... understand each
others concerns. on the happenings in Afghanistan and likely future events in
Afghanistan.
[Billeder fra en pressekonference med Talebans ambassadør i Pakistan] MR
fortæller at Talebanstyret forsøger til det sidste at kæmpe for at blive ved magten.
De tilbød i dag igen at forhandle med USA om bin Ladens skæbne. Men at USA
flere gange har understreget, at der intet er at forhandle om.
MK fortæller at oprørshæren den Nordlige Alliance består af en snes forskellige
etniske hære og militser og at de kun er holdt sammen af modstanden mod
Talebanstyret.
00.06.59 – 00.07.43: MK fortæller at forsvarsminister Jan Trøjborg her til aften har
offentliggjort, hvad Danmark er parat til at stille til rådighed i forbindelse med et
eventuelt angreb mod Afghanistan. [Billeder af et overvågningsfly, der letter] MK
fortæller at NATOs støre Avax overvågningsfly bliver stillet til rådighed. Det
betyder, at de 30 danskere, der arbejder på flyene risikerer at skulle til kampzonen.
Det samme skal de danske officerer fra NATOs hovedkvarter, hvis NATO laver et
midlertidigt hovedkvarter, tættere på Afghanistan. MK fortæller at USA også for
lov til at benytte militærlufthavnene i Karup og Værløse, ligesom at vi vil åbne det
danske luftrum for amerikanske militærfly. MK fortæller at USA også har bedt
Danmark stille med ekstra soldater på Balkan, for at frigøre amerikanske styrker.
På Balkan ønsker den danske regering at stille med 40 mænd ekstra.
00.07.43 – 00.09.07: MK fortæller at mere og mere tyder på, at det var et løbsk
missil som skød et russisk fly ned over Sortehavet i går. Siger at Ukrainske
magthavere nu har erkendt at det kan være tilfældet.
Af indslaget fremgår det, at Russerne stadig tror det er terrorisme, da der er 3
uforklarede huller på cockpittet, men at der ikke var personer om bord, der har
forbindelser med terrorisme.
00.09.07 – 00.11.00: Indslag om priser på mobiltelefoner i DK
00.11.00 – 00.12.45: Indslag om køreprøver i DK
00.12.45 – 00.14.25: Indslag om den irakiske hærchef i Sorø. MK fortæller at Sorø
inviterede irakiske og kurdiske borgere til møde med det til formål at forhindre
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selvtægt mod hærchefen, der er bosat i byen og er mistænkt for at have ansvaret
for massemord på civile kurdere.
Indslag af Olav Christensen.
OC fortæller om mødet. Fortæller at flere af Sorøs 39 indbyggere fra Irak har
familiemedlemmer, der døde under den irakiske hærs felttog mod kurderne i den
nordlige del af landet i 1988. Ivan Hansens hovedformål med mødet i dag var en
kraftig appel om, ikke at gribe til selvtægt mod den tidligere hærchef. Og at
appellen blev hørt.
Humannad Al-Etaiby: Fordi vi følger reglerne her i Danmark. Og vi følger
demokratisk hvad de siger.
Bassam Mahmod: Danmark skal bestemme over ham. Vi giver til politi ham. Politi
bestemmer over ham.
OC fortæller at politiets overvågning af hærchefen fortsætter og at han ikke bliver
flyttet fra Sorø.
00.14.25 – 00.16.18: MK fortæller, at Politiets efterretningstjeneste vurderer, at
manden ikke udgør en sikkerhedsrisiko for Danmark.
Indslag af Søren Soltoft om kritik i Folketinget af PET i sagen om generalen.
Frank Jensen siger fra Folketingets talerstol, at Statsministeren,
Indenrigsministeren og han selv ikke kendte til den irakiske hærchefs
tilstedeværelse her i landet før søndag i denne uge.
SS fortæller at PET har været oplyst om generalen siden 2 dage efter hans
ankomst. Informationen blev ikke givet videre til regeringen. Statsministeren
udtrykker utilfredshed om, at det ikke er sket.
00.16.18 – 00.18.17: Indslag om amerikanske militærfolk, der er blevet gift i
Danmark på grund af den hurtige gifteproces.
Nogle af de interviewede brudgomme giver udtryk for, at de bl.a. er blevet gift
pga. terroren og den forestående militæraktion, fordi de ikke ved, hvad fremtiden
bringer.
00.18.17 – 00.20.07: Indslag om filmen AI.
00.20.07 – 00.20.36: Indslag om uroligheder mellem Palæstinensere og Israelere.
00.20.37 – 00.20.59: Indslag om fest i gaderne i Beograd for at fejre et-års dagen
for Slobodan Milosowichs fald.
00.20.59 – 00.23.21: Indslag om forældre, der overtager undervisningen på en
skole i Børkop. En af forældrene er politimand, der viser både politistav og pistol
frem.
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00.23.21 – 00.23.54: Vejret
00.23.54 – 00.24.56: Indslag om kængurudrama i Danmark. Nyhederne afsluttes.
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DVD 2452
TV2 Nyhederne 6. oktober 2001
Nyhederne, 06.10.2001, kl. 19.00-19.27
00.00.00 – 00.00.26: Nyhedsintro, Nyhederne præsenteres af Jes Dorph Petersen.
JDP fortæller om mobilisering i central-asien, amerikanske soldater er på vej til
Usbekistan, USAs nyeste allierede i kampen mod Afghanistan og OBL.
00.00.26 – 00.02.28: JDP fortæller at USA både diplomatisk og strategisk er klar
til at sætte en operation i gang. Amerikanerne har nu sikret sig støtte fra langt de
fleste af landene omkring Afghanistan. Siger at USAs præsident advarer
Talebanstyret. JDP fortæller at GB siger, at tiden er ved at løbe ud.
Indslag af Niels Brinch. [Billeder fra Tony Blairs besøg i Indien] NB fortæller, at
USA har fået aktiv hjælp fra Storbritanniens Tony Blair, der her under sit besøg i
Indien fik kraftig støtte i kampen mod Talebanstyret.
Atal Bihari Vajpayee, Premierminister, Indien: What Afghanistan needs is a broad
based government, representative to all ethnic groups and that does not have export
of insurgency and exteremism as its core ideology.
NB fortæller at Tony Blair igen advarede Taleban om, at tiden er ved at løbe ud.
TB: The Teleban have totally failed to consider or indeed respond in any proper
way to the ultimatum that was given very clearly by president Bush to them. That
they either yield up bin Laden and his associates and close down those
terrorcamps, or they become the enemy themselves, because they are horbouring
the people that carried out the 11th of September outrage.
NB fortæller at USAs Forsvarsminister Rumsfeld samtidig er vendt hjem til USA
efter besøg hos den gamle allierede, Tyrkiet, og flere andre lande i regionen.
Dermed kan USA og koalitionen mod terroren regne med en eller anden form for
støtte fra Indien, Tadsjikistan og Usbekistan. [Billeder af soldater] Landet har
stillet flybaser til rådighed, hvor disse soldater landede i dag. De er især trænet i at
redde piloter, der er nødlandet eller sprunget ud med faldskærm i fjendeland. [Kort
af området omkring Afghanistan, USAs allierede hele vejen rundt vises] Videre
har Turkmenistan stillet sit luftrum til rådighed, Iran holder lav profil og vil ikke
tillade nogen form for overflyvning, det vil til gengæld Pakistan, der helt har
afskåret Talebanstyret i Afghanistan.
NB fortæller at Bush kom med endnu en advarsel i sin ugentlige radiotale i nat.
[Billeder af Bush og Cheney ved det Hvide Hus]
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GWB, radiotale: [Grafik, billede af Bush, der ser opad til højre, præsidentens
emblem i baggrunden. Stars and Stripes er også inde i billedet] Full warning has
been given and time is running out.
[Billeder fra hangarskib, fly letter] NB fortæller at det diplomatiske benarbejde i
regionen er på plads, nu venter verden på USAs reaktion.
00.02.28 – 00.05.29: JDP siger, at benarbejdet altså er på plads. Interviewer Dan P.
Termansen i studiet. JDP spørger, om amerikanerne også har fået militæret på
plads nu.
Dan P. Termansen, Orlogskaptajn, Forsvarsakademiet: Ja, det ser ud som om at
både flåde-, fly- og hærstyrker er på plads i området nu. Dog venter vi på det sidste
hangarskib, USS Kitty Hawk, som forventes ned i området omkring syd for
Pakistan i starten af næste uge. Og som kommer fra Japan.
JDP ser på, hvor stor USAs styrke er til det forventede angreb. Siger, at der er
omkring 30.000 amerikanske soldater i regionen nu. Der er 4 hangarskibe med 300
fly og helikoptere og så er der efterretningssatellitter placeret over Afghanistan.
JDP siger, at der går forlydender om, at angrebet i virkeligheden er i gang, at der
har været en del operationer allerede. DPT siger at operationen er startet
umiddelbart efter den 11. september, hvor amerikanske specialstyrker er blevet sat
ind i området i Afghanistan. Deres opgave har været at lokalisere Afghanistans
militære styrker, deres kommunikationscentre og deres militære kommandocentre i
det omfang de måtte findes.
JDP siger, at det vel kun er indledende til det store synlige angreb, som
amerikanerne siger vil komme. Spørger hvad det er for en størrelse vi vil se. DPT
siger at han ikke tror vi skal se noget der hverken ligner det vi så i Golfkrigen eller
Kosovo. Siger at han tror at det meste af det bliver holdt i det skjulte, hvor
offentligheden ikke får kendskab til de operationer, der foregår. Siger at han dog
tror, at vi vil se en enkelt spektakulær operation, netop til at tilfredsstille den
amerikanske befolkning.
JDP om det er det man kunne kalde et CNN angreb, eller sådan noget. DPT siger
at man måske kan kalde det det, at det i hvert fald er en operation som USA vælger
med omhu for at give nogle gode billeder, også for at kunne tilfredsstille, som sagt,
den amerikanske befolkning.
JDP spørger, hvad det er for nogle mål i Afghanistan som man vil prøve at ramme.
DPT siger at han tror man primært vil gå efter Talebanstyrets muligheder for at
henvende sig til befolkningen. Siger at man vil gå efter de militære
kommandocentre som måtte findes og siger at han også tror man vil lægge lidt
vægt på at finde OBLs tilholdssteder.
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JDP siger at DPT siger at man vil gå efter at svække styret. Spørger om man ikke
vil gå efter at vælte Talebanstyret men i stedet forsøge at undergrave dets
fundament, også i befolkningen. DPT siger, at hvis man går direkte efter
Talebanstyret og fjerner det med militær magt, så er man næsten forpligtet til at
indsætte et andet styre, og hvis man går det så er man også igen forpligtet til måske
at kunne forsvare det styre fordi Talebanstyret netop har sagt, at de vil bekæmpe et
nyt styre med guerillakrig og det er jo netop den situation som vi så under den
Sovjetiske besættelse af Afghanistan tidligere.
JDP siger, at det stadig er gætterier, men nu er det jo snart at vinteren kommer til
området dernede. Spørger, hvornår han tror angrebet bliver sat i gang. DPT siger at
alt tyder på at vinteren kommer og vinteren sætter ind i starten af November.
Borgerkrigen i Afghanistan som har varet i et par år, den ebber normalt ud
omkring starten af November. Siger at han vil tro at en evt. operation vil starte
indenfor det næste par uger og inden starten af november.
00.05.29 – 00.05.54: JDP præsenterer Nyhederne andre overskrifter.
[Billeder fra oven af militærfolk, der stormer ind i et lokale] JPD siger, at disse
amerikanske specialsoldater kan være dem, der skal til Afghanistan og stå ansigt til
ansigt med OBL.
JPD fortæller om landskamp mellem DK og Island i parken.
JPD fortæller om bytte bytte købmand på en genbrugsstation.
00.05.54 – 00.07.06: Indslag om en drabssag.
00.07.06 – 00.07.41: Indslag om åbning af en ny motorvej.
00.07.41 – 00.10.01: JDP fortæller at danskerne måske skal til en EU afstemning,
allerede inden næste forår. Siger at vi så skal stemme om de europæiske
forsvarssamarbejde, det vi i dag står uden for, efter afstemningen i 1993. Siger at
de Konservative vil af med forbeholdet og sætter det øverst på køreplanen, hvis de
borgerlige altså får magten.
[Billeder af Lene Espersen] Indslag af Peter Lautrup-Larsen, der siger at det er en
måske kommende Europaminister i en ny borgerlig regering, der nu vil have
ryddet op i de fire danske EU forbehold. Som det første skal forsvarsforbeholdet
væk hurtigst muligt efter folketingsvalget.
Lene Espersen, Politisk ordfører, Kons: Det rigtigste ville være at vi tager en
folkeafstemning, først og fremmest om forsvarsforbeholdet, fordi verden har
forandret sig, og fordi Danmark ikke kan være bekendt at have et formandskab for
EU, hvor vi ikke passer vores arbejde hundrede procent af tiden men overlader det
til andre lande.
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PLL fortæller, at de Konservative nemlig ser det som uholdbart, at Danmark som
EU formandsland fra første juli, pga. forsvarsforbeholdet, må vige pladsen for
bordenden til Grækenland. Det sker under møder med Forsvarsministrene, i
militærkomitéen med planlægning af EU forsvaret, og i sikkerhedskomitéen, hvor
indsættelsen af EUs indsættelsesstyrke besluttes.
PLL siger at Venstre er nølende over for en lynafstemning, men at den kan komme
på tale.
Charlotte Antonsen, EU ordfører, Venstre: Jeg vil ikke udelukke nogen
folkeafstemninger. Vi har set den 11. september hvordan vi oplever en helt ny
forsvarspolitisk situation i vores del af verden.
Mimi Jakobsen, Formand, CD: Hele verden er baseret nu på samarbejde, og så
sidder vi med et lille fedtet forbehold over for svenskere og englændere og
franskmænd og tyskere, alle dem vi plejer at være i båd med. Det kan man ikke.
Når den russiske præsident kan gå over linien, så kan vi andre altså også.
PLL siger, at regeringen er enig i, at Danmark skal med i EU forsvaret. Men først
ad åre, ikke gennem en lynafstemning i foråret.
Marianne Jelved, Økonomiminister, Rad. V.: Vi har et folketingsvalg foran os, jeg
håber også at det folketingsvalg vil betyde at vi diskuterer EU, men jeg tror ikke på
at det er muligt på en seriøs måde, også at afholde en folkeafstemning med
tilstrækkelig tid til debat.
Lene Espersen: Det er meget mærkværdigt, at alle politikere her på Christiansborg
den ene dag siger at vi skal være med til at påtage os vores del af ansvaret, men så
den næste dag når vi så begynder at se på de problemer som forbeholdet giver os,
alligevel vælger sådan en slags bekvemmelighedspolitik.
JDP afslutter ved at sige, at alle Folketingets EU skeptiske partier siger nej til en
lynafstemning om et eller flere af forbeholdene.
00.10.01 – 00.12.12: Indslag om et amerikansk firma, der har søgt patent på et gen,
der er sat i forbindelse med brystkræft.
00.12.12 – 00.12.44: Indslag om opklaringen af sagen om det styrtede russiske fly.
00.12.44 – 00.13.46: JDP fortæller at norsk politi har anholdt syv personer, som er
mistænkt for at samle penge ind til terrorisme. Siger at pengene, mener norsk
politi, sendt til udlandet under dække af, at skulle bruges til nødhjælp.
Indslag af Keld Vrå Andersen. Han fortæller at norsk politi i dag fortalte
offentligheden, at man i går aftes havde anholdt syv personer ved en stor aktion.
Erling Grimstad, talsmand, norsk politi: Vi har jo visse indikationer i vor sag på, at
der kan være nogen tilknytningspunkter mot enkeltpersoner eller organisationer
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som er nu under undersøgelse og efterforskning af, særlig de amerikanske
myndigheder.
KVA siger at politiet ikke mistænker de syv, der var norske statsborgere med
somalisk baggrund, for at være terrorister, men for at hvidvaske penge, der ender
hos terrorsympatisører i udlandet.
EG: Pengene har gåt ud af landet lidt forskellige steder, og vi forsøger at finde ud
af hvor pengene har gåt, det er en af hovedopgaverne under efterforskningen.
PLL fortæller at pengene er samlet ind i en lille hjælpeorganisations navn.
00.13.46 – 00.16.29: JDP fortæller at flygtningene strømmer ud af Afghanistan.
Hundrede tusinder er rejst væk, af frygt for den amerikanske gengældelse. De
fleste rejser til Pakistan og derfra har Nyhedernes Michael Rastrup Smith sendt
denne reportage, det er en rystende reportage og jeg skal også advare om den. For
den handler om de helt uskyldige ofre for konflikterne, børnene.
Indslag af MRS. [Billeder af en mor med grædende barn] MRS fortæller at denne
mor og hendes barn ankom til flygtningehospitalet i Peshawa for få dage siden.
Barnet græd hele tiden [Billeder af kvinder i burkaer] så andre flygtninge tog
kvinden med til hospitalet.
Shafiq Mukhtar: Det er ikke min skyld. Hvad kan jeg stille op? Mit barn er født
sådan. Da han stadig lå i min mave fik jeg ikke noget at spise. Og derefter havde
jeg ikke noget mælk i brysterne. Lige nu har jeg bare en tomat og et stykke brød
om dagen. Hvordan kan jeg så brødføde ham og mine fem andre børn?
MRS fortæller at hendes barn blev undersøgt af en læge, en Afghaner som hende
selv, som forstår hendes lidelser.
Friba Hasham, læge: Hver dag får vi 100 børn ind, som lider af underernæring. Af
dem er de 25 alvorligt underernærede. Og barnet her er blandt de alvorligt
underernærede. Mødrene har aldrig gået i skole og er blevet gift som 14-årige. Så
de forstår det ikke rigtigt.
MRS fortæller at bag forhængene udvikler der sig snesevis af lignende dramaer.
Bag hver dør gemmer der sig en smertefuld oplevelse. [Billede af en lille pige med
udstående øjne pga. sulten] MRS siger at denne lille pige er tre år gammel. Hun
vejede mindre end ti kilo. [Billede af en lille dreng] Og denne lille dreng har
malaria og høj feber. [Billeder af en grædende dreng, der bliver undersøgt] Og
drengen her er opereret for tarmslyng. Han var så sulten at han spiste sten.
[Billede af et lille barn, der får bryst] MRS siger, at der kun er en positiv oplevelse
på hospitalet. For få dage siden begyndte denne kvinde at få sin mælk igen. Nu kan
hun give føde til sit barn. Han vil overleve flugten fra Afghanistan, hvis hans mor
følger nogle simple regler.
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Fajir Quashan, Læge: We advice the mother to give them some local food which is
available in their house. And they should prepare it as cleen as and use it for the
child. Otherwise there is no additional help for the family of the child. Nobody can
help them.
[Billede af to kvinder i burka, en lille pige går ved siden af den ene] MRS fortæller
at kvinderne i slør ankommer i endeløse rækker. 3-400 ankommer de hver dag. Og
de sidst ankomne er ofte i en tilstand af chok og de er ekstremt svage på grund af
rejsen og sygdommen. [Billede af en kvinde i lyseblå burka] MRS siger at
kvinderne i deres slør ligner spøgelser. I virkeligheden er de blevet det. Men der er
ingen mulighed for at give dem andet end nødtørftig hjælp.
00.16.29 – 00.16.48: JDP fortæller at USA har opsendt en hemmelig spionsatellit
fra en base i det sydlige Californien. [Billeder af en opsendelse] Siger at det
amerikanske luftvågen ikke vil kommentere opsendelsen men militæreksperter
mener det er en spionsatellit der skal placeres i rummet over Afghanistan.
00.16.48 – 00.17.06: JDP fortæller at Japan i dag sendte det første af seks fly med
nødhjælp til Pakistan. Siger at hjælpen skal gå til landets flere millioner Afghanske
flygtninge. Japan har lovet nødhjælp til mere end 300 millioner kroner og har også
lempet på tilbagebetalingen af Pakistans gæld til Japan.
00.17.06 – 00.20.10: [Grafik, 25 DAGE EFTER, billede af uncle Sam, I want you
for the US Army, tekst: USAs sønner i krig.] Angrebet på nabolandet Afghanistan
kommer, som vi sagde før, sandsynligvis i løbet af en uges tid. JDP fortæller at
over 30.000 soldater er sendt af sted. Og det ændrer hverdagen ikke så lidt i deres
hjembyer, i USA, et land, hvor patriotismen blomstrer mere end længe. Det
rapporterer PES.
PES siger, at vi er i Fayetteville, North Carolina. [To soldater går på gaden] en by
domineret af et af USAs største militæranlæg, Fort Bragg, [billeder af fly] med
40.000 soldater. [Billeder af soldater til træning] Her faldskærmstropper,
specialstyrker og formentlig særlige enheder, så hemmelige, at forsvarsministeriet
end ikke vil indrømme deres eksistens. PES fortæller at en gruppe soldater øver sig
i nærkamp i bygninger [Billeder, lyde af skud], eller måske simulerede, Afghanske
klippehuler.
[En soldat råber information om den imaginære modstander] PES siger at det er
fordi at det meget vel kan være folk fra Fort Bragg, der kommer til at stå ansigt til
ansigt med Osama bin Laden [Soldat råber]
Marty Schweitzer, Oberstløjtnant: I am sure that the effort and energy level is
probably a little bit more [...] for the individual soldier for this particular intensive
training cykle.
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[Billede af et skilt, hvor der står ”God Bless America”] Uden for basen fortæller
skiltene i byen [Billede af en frihedsgudinde, der står på en hvid boble, dekoreret
med amerikanske flag] hvor meget soldaterne præger hele området. [Amerikansk
flag på en forretning] Forretningerne har patriotiske navne som [butiksskilt:
American Way Value Center Thrift Store] ”Den amerikanske vejs tilbudscenter
[Skilt: American Homestar home center] Amerikansk hjemmestjerne og [Skilt:
Rent America, Rent to Own] lej America. [skilt USA discounters] USAs
udsalgsbutikker [Skilt: Military Loans], militærlån, [Skilt Military Pawn Shop]
militære pantelånere og [Billede af en Taco Bell] og en fastfood restaurant, som
spiller patriotisk musik.
[Musikeksempel: Vi marcherer støt for blåt, hvidt og rødt]
PES siger at når amerika går i krig er det byer som Faetteville her, der betaler
prisen.
Eddie Bronson, frisør: Once the guys leave this place will be a ghost town.
PES fortæller at Eddie Bronsons frisørforretning, A&B militær barber, er som
andre her helt afhængige af soldaterne. En tredjedel af kunderne er allerede væk, så
her har krig en helt personlig betydning.
EB: It means if it goes down another 5-10%, I might have to close the doors.
PES fortæller at et andet sted i nærheden har et helt særligt problem, [Billede af et
skilt: Osama’s place, Restaurant] navnet. [En mand tager telefonen, siger Osama’s
Place, may I help you?] PES fortæller at jordanske Ghassan Mustafa ejer Osama’s
place. Lige nu er her stadig kunder, men GM ved, at han kan få et meget større
problem end cafeens navn, hvis soldaterne drager i krig.
Ghassan Mustafa, indehaver, Osamas Place: Actually 80% of my customers, they
live here, they are soldiers.
PES siger at fra restauranterne til frisøren til fortet er forandringerne allerede
tydelige, folk bliver grundigt tjekket før de kan komme ind på basen, hvor mange
af soldaterne og deres familier bor. PES siger, at et enkelt sted er der dog kommet
flere kunder i butikken, den amerikanske hærs lokale værgekontor.
Cornelius Mack, Sergent: We have received a phone call from a young man who
was 77 years old. Faught in the WW2. And made a request to volunteer his service
in whatever capacity we could use him in. That’s the essence of it, right there, that
the will is there.
PES spørger: Even if you are 77. CM: Even if you are 77.
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00.20.10 – 00.21.47: JDP fortæller, at verden over vokser frygten for nye
terrorangreb, også her i Danmark. Siger at muligheden for at komme i sikkerhed
ikke er optimal, de fleste beskyttelsesrum er nemlig ubrugelige.
Indslag fra TV2 Lorry. Det kan næsten være ligegyldigt hvor man er, hvis
Danmark bliver udsat for et kemisk eller biologisk terrorangreb. Betonbunkere,
sikringsrum i boligblokke, eller hos firmaer, er nemlig slet ikke beregnet til den
slags angreb.
Jan Axlev, brandchef, Københavns Kommune: det er noget, der er lavet
umiddelbart efter anden verdenskrig og det vil sige at i dag er de ikke anvendelige
til den terrorsituation som vi nu skal være forberedt på i København.
På et lager i Vejle står udstyr klart til specielle sikringsrum og betonbunkere. Men
ventilationspumperne skal først installeres. Hele beredskabet er bygget på
forvarsling.
Freddy Olesen, Viceberedskabschef: Kommer det her og nu, jamen så kan du ikke
gøre ret meget, fordi så når du en gang derned.
[Billede af en alarm] På landsplan findes der 3,7 millioner sikringsrumspladser og
ca. 300.000 pladser i bunkere. I Vejle er tre et halvt tusind pladser udstyrede med
ventilation og filtre. De resterende 50.000 pladser findes i tomme kælderrum, uden
ventilation.
FO: Der eksisterer ikke nogen ventilationssystemer, eller lignende. Det skal man
først til at anskaffe. Dvs. den dag krisen opstår.
Beredskabsstyrelsen er netop nu ved at undersøge Danmarks beskyttelsesrum. Med
bud på om de over hovedet kan bruges, og i så fald, til hvad.
Man kan jo hurtigt blive enig om, at tiden er løbet væk fra sådan noget [Billeder af
træbænke i et beskyttelsesrum] men det er jo igen, hvor skal man sætte
ressourcerne ind. Om det så er natur eller terror eller om det er andet. Det er der
ikke noget varsel på.
00.21.47 – 00.23.27: Indslag om genbrug af ting, der skulle være smidt ud.
00.23.27 – 00.25.10: Indslag om landskamp mellem Danmark og Island i Parken.
00.25.10 – 00.25.47: Vejret
00.25.47 – 00.26.33: Nyhederne afsluttes med billeder fra Parken

320

DVD 2453a
TV2 Nyhederne 7. oktober 2001
Nyhederne, 07.10.2001, kl. 18.45-21.10
00.00.00 – 00.00.04: Jeopardy bliver afbrudt ”for at bringe en ekstra
nyhedsdsendelse”
00.00.04 – 00.01.28: Nyhedsintro – Jes Dorph Petersen.
[Grafik, Stars and Stripes svagt i baggrunden. Overskrift: Angreb, billede af to
kampfly over et kort af Afghanistan]
JDP byder velkommen til Nyhederne ekstra, siger at det ventede amerikanske
angreb på Afghanistan er i gang. For kort tid siden er der sket det at Amerikanerne
har indledt angreb både på Kabul og på byen Kandahar, en anden større Afghansk
by. JDP siger at det er det længe ventede angreb på Afghanistans Talebanstyre der,
og jagten på Osama bin Laden som nu er i gang.
JDP fortæller at den amerikanske præsident GWB holder en pressekonference i det
hvide hus om ganske få minutter. Siger at de selvfølgelig sender herfra og at Niels
Brinch er med os i aften, spørger Niels Brinch hvad det seneste nyt om angrebet.
NB siger, at man måske skulle starte med at sige, hvad er det første nyt. Det første
vi hører om er tre kraftige eksplosioner oppe i det nordlige Afghanistan, altså det
område, hvor den Nordlige Alliance og Taleban har kæmpet mod hinanden. NB
fortæller også om meget voldsomme eksplosioner i hovedstaden Kabul, siger at
man muligvis har ramt et stort kraftværk i nærheden af byen, fordi al strøm
forsvinder i byen efter de her eksplosioner. Umiddelbart derefter hører vi så om det
du fortalte, om præsident Bush, der holder tale til nationen og så [Ser ned til siden,
kigger på papirer på bordet] meddeler Pentagon også at de holder en
pressekonference.
00.01.28 – 00.03.06: JDP fortæller [læser direkte fra papir, oversætter løbende] at
det seneste nyt fra Washington fra bureauet AFP, der meddeler at de amerikanske,
altså USA, the United States har startet Another Front i kampen mod terrorisme,
altså en ny front har det Hvide Hus netop bekræftet, og det er altså samtidig med at
eksplosionerne brager ned over den Afghanske hovedstad Kabul. Som NB også
sagde, strømmen er gået i byen og adskillige store eksplosioner er hørt i byen. JDP
siger at GWB taler om et øjeblik.
NB siger at det, der er sket er det de har ventet og at det hele dagen er summet med
rygter om at angrebet måske ville komme i dag. Nordalliancen har placeret alle
deres fly på jorden og indført flyveforbud i 48 timer, og det er vel noget man ville
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gøre for at forhindre at Nordalliancens fly, som jo er halvvejs allierede med USA
og Koalitionen, at de bliver skudt ned. Noget andet, der er sket er at
Nordalliancens udenrigsminister for to timer siden var til en pressekonference,
hvor han blev spurgt om, hvornår angrebet kom og der kiggede han så på sit ur og
sagde, det er ikke spørgsmålet om snart, det er meget snart.
JDP siger, at man faktisk har ventet på, at alle de praktiske forhold var på plads og
også at den amerikanske forsvarsminister Rumsfeld kom hjem til Washington, det
er han nu, og at den britiske premierminister Tony Blair efter sin rundrejse i blandt
andet Indien og Pakistan, hvor Tony Blair skulle forsøge at sikre opbakning til det
angreb som altså nu er i gang. Tony Blair er tilbage i London, George Bush er i det
Hvide Hus og vi vender selvfølgelig... Vi tager selvfølgelig billederne fra
Washington og Afghanistan, lige så snart de kommer ind på vores satellitter.
00.03.06 – 00.04.21: JDP siger til NB at de få oplysninger vi har tyder på at det
angreb, der er i gang går ud på at prøve at ødelægge noget af den Afghanske
infrastruktur, ”eller hvad?” NB siger, at det vi ser nu er det vi har set i de krige vi
har oplevet i de sidste ti år, både i Golfkrigen og i Kosovo, det er at de her utrolig
nøjagtige krydsermissiler, som amerikanerne sender ind, og dem sender de ind om
natten. Amerikanerne er meget stærke i at føre krig om natten og krydsermissilerne
rammer så store mål, det der hedder på amerikansk ”High Value Targets”, dvs. at
man rammer typisk store baser, man rammer lufthavne, modstandernes
ammunitionsdepoter og brændstofdepoter, kommunikationstårne, i den dur. Altså
store tydelige mål. Dem er der ikke så mange af, hverken Taleban eller Osama bin
Laden har de her enormt store mål som f.eks. Irak havde, som Saddam Hussein og
han hær rådede over. Det er jo en helt anden form for hær og struktur man er ude
efter her. Men som en kommentator sagde i går, der er også CNN effekten, Bush
skal ligesom vise omverdenen og Amerikanerne, noget synligt på at man gør
noget. Og det er det, vi måske får billeder af senere i aften.
00.04.21 – 00.07.00: JDP siger, at vi måske også skal lægge vægt på den
tidsforskel, der er, hvor klokken er knap 19 her i Danmark, der er det jo mørk nat i
Afghanistan, og det er jo også meget, meget vigtigt for sådan en militær
overraskelsesaktion. NB siger at Afghanistan er to en halv time foran os, dvs. at
det bliver mørkt omkring kl. halv fire-fire dansk tid, var det mørkt i Afghanistan
og klokken er der nu[ser på uret], hvad skal vi sige, den er omkring halv ti, kvart i
ti. Siger, som jeg sagde før er amerikanerne specialister i natteangreb og
krigsførelse om natten, det er lige fra den mindste infanterisoldat og så op til de her
krydsermissiler, som sniger sig ind. NB siger, at vi muligvis får et kort her sådan at
vi kan vise, hvor vi... ”jeg ved ikke hvor jeg...” [Et kort af Afghanistan kommer op
på skærmen] Siger at det vi har hørt er at mål er ramt i hovedstaden Kabul. JDP
tilføjer at i den sydlige del af Afghanistan i byen Kandahar er der også... NB siger
at Kandahar er Talebans absolutte højborg, det er der Taleban faktisk stammer fra,
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hele oprøret udsprang fra det sydlige Afghanistan og bevægede sig nord på. Der
har de baser, de har også en lufthavn dernede, der er også lufthavn i Herat ude vest
på, og der er også lufthavn ved Jalalabad, det er også sandsynlige mål, det har vi
ikke hørt noget om endnu. NB siger at man skal lægge mærke til ved Kabul og
eksplosionen der, kun 50 kilometer nord for Kabul ligger den her Nordlige
Alliance, og det er altså ved den frontlinie, at man har set nogle meget voldsomme
eksplosioner.
JDP siger, at angrebet der altså nu er i gang, både i Kabul og i Kandahar af
talsmand for det amerikanske militær over for nyhedsbureauet Reuter.
[Simultanoversættelse] Talsmændene, der i øvrigt beder om ikke at få deres navne
på, lige før præsident Bush skulle holde en tv-tale, som præsidenten holder i disse
minutter, vi vender selvfølgelig tilbage til den lige så snart vi har billeder fra det
amerikanske, og der er det altså blevet bekræftet at det amerikanske angreb på
Afghanistan nu er i gang.
NB [ser på nogle papirer], siger at Tony Blair, den britiske Premierminister, også
er kommet med en udtalelse, siger at britiske styrker er i aktion ved siden af
amerikanske styrker i Afghanistan. NB siger, at der fra Kabul meldes, at der var en
kort pause i eksplosionerne og så hørte man jetfly passere over nattehimlen,
hvorefter eksplosionerne begyndte igen. Det med jetfly, det kan altså være lyden
fra et krydsermissil, det minder lidt om hinanden.
00.07.00 – 00.08.52: [Billeder fra CNN, delt billede, en rapporter og nattehimlen i
Afghanistan vises. Tekst: War against terror, Pentagon confirms U.S. strike has
begun in Afghanistan] JDP siger at vi har billeder, det er selvfølgelig den
amerikanske tv station CNN som her i højre side af deres billede har billeder live,
direkte fra den afghanske hovedstad Kabul, hvor vi kan se antiluftskytsblinkene,
går han ud fra. NB siger at Afghanerne råder over et helt klassisk antiluftskyts,
altså de her kanoner, der vender op mod himlen og affyrer en masse skud i
minuttet og så ser man de her sporlys, der bevæger sig efter det så skytten kan se
hvilken vej han skyder, om man så må sige. Det var det samme vi så over
Baghdad, det minder jo meget om det og igen er det CNN, der har folk på plads i
Kabul.
JDP siger, at de vel kan sige mere detaljeret hvad der sker ud fra det vi får at vide
af den amerikanske præsident George ”V” Bush som altså om få minutter vil holde
en tale til nationen, klokken er nu knap et eftermiddag i USA, og en talsmand for
det Hvide Hus, Ari Fleischer har netop sagt: We are beginning another front in our
war on terrorism” altså, vi er i gang med en ny front i vores krig mod terrorisme og
det er altså krigen, det militære slag som nu er i gang over Afghanistan, hvor
amerikanerne har angrebet i vel ca. en times tid nu. Ingen ved selvfølgelig, hvor
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længe det vil fortsætte og præcis, hvor stort et radius, hvor stort angreb de har sat i
gang.
NB siger at det måske lige er at tage munden for fuld at sige en times tid, siger at
de første meldinger kom 16.27, og det passer sådan set med et fuldt klokkeslæt i
Afghanistan, fordi de er to en halv time foran. Siger at det ligger meget præcist
der. Fortæller, at det vi ser, det er som vi talte om for lidt siden, det vi egentlig
havde forudset. Et angreb, det vil starte om natten og det vil være rettet med den
infrastruktur, som Taleban trods alt har, selv om det absolut ikke er noget særligt
udviklet land.
00.08.52 – 00.11.12: JDP siger at NB fortalte før at Osama bin Laden, at Talebans
højborg er i byen Kandahar, og at det også er der at man mener, at OBL selv
befinder sig. Ud over angrebet på infrastrukturen er vi enige om, at det også er
klart at amerikanerne går efter at finde den hovedmistænkte. NB siger at der er
sluppet nogen oplysninger ud og at de i hvert fald ikke er blevet meget
kommenteret, det er at specialenheder, både fra det amerikanske forsvar og de
britiske Special Air Service, SAS enheder, har været inde i længere tid i området,
på recognisering, i forsøget på at få efterretninger, i forsøget på at få oplysninger
om, hvor Osama bin Laden kan være. De har muligvis allerede været ude at jage
ham, det ved vi absolut intet om endnu. Det er der meget, der tyder på. NB siger at
den Nordlige Alliance samarbejder meget med USA og den pakistanske
efterretningstjeneste ISI, som nærmest har skabt Taleban, som skabte Taleban i sin
tid, har også hjulpet amerikanerne meget med efterretninger. Så det er klart at man
går efter OBL, men han er ikke en herre der er lige til at fange. NB tror ikke at de
angreb vi ser nu er rettet mod Osama bin Laden eller hans tilholdssted. NB tror han
gemmer sig ude i bjergene i nogle bjerghuler og bliver meget vanskelig at finde. Så
det vi ser nu er, i hvert fald et angreb på Taleban, og man har jo sagt at hvis de
ikke udleverer OBL så får de altså den amerikanske hævn at smage.
JDP siger at det er nogle forhandlinger, nogle krav som amerikanerne har stillet i
flere dage til Talebanstyret og det seneste som Taleban har sagt er at de vil gå med
til at retsforfølge OBL i Afghanistan, altså en islamisk retssag i Kabul, men det har
amerikanerne, den amerikanske præsident så sent som i dag sagt nej til. Siger at
det måske var hovedet på sømmet, det der gjorde at amerikanerne satte angrebet i
gang her til aften. JDP siger at vi venter både på at den amerikanske præsident
GWB taler fra det Hvide Hus og også den britiske Premierminister Tony Blair vil
komme med en meddelelse om ganske kort tid. Siger at det er et angreb, der styres
af amerikanerne men også med ikke mindst britisk opbakning og også britisk
militær hjælp, altså det militærangreb, der er i gang over Kandahar og den
Afghanske hovedstad Kabul.
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00.11.12 – 00.12.13: NB siger, at der stadig meldes om jetfly og at den oplysning
nu begynder at gentage sig. Siger at man så begynder at tro, at det måske kan være
rigtigt. Siger, at hvis der er tale om jetfly, så er man altså, så er man virkelig på
jagt efter noget, normalt vil man bruge krydsermissiler og ramme de her store mål
vi talte om, jetfly kan være fordi Taleban har antiluftskyts og de har også missiler,
og de har også antiluftskytsmissiler. Og den amerikanske filosofi er, som vi også
så i Golfen og i Kosovo, det vigtigste for Amerikanerne er at skaffe sig
herredømmet i luften og det er det ret godt udstyret til at kunne gøre. Og når de har
opnået det så vil det være muligt for dem at gennemføre langt mere præcise og
beskyttede operationer på landjorden.
00.12.13 – 00.12.35: JDP siger til de seere, der måske først har tændt for fjernsynet
nu, et par minutter i syv dansk tid, at USA her til aften har indledt det amerikanske
angreb på den Afghanske hovedstad Kabul og også på byen i det sydlige
Afghanistan, Kandahar. Siger at det er blevet bekræftet af det amerikanske
Forsvarsministerium, angrebet er i gang, mange detaljer om hvad der sker dernede
har vi ikke, men der er altså Afghanske antiluftskyts, der er amerikanske fly på
vingerne. Siger at vi nu skal over til at høre hvad den amerikanske præsident har at
sige i en direkte tale til nationen.
00.12.35 – 00.18.52: GWB [Billeder fra CNN, ingen til at begynde med]: We are
joined in this operation by our stance friend, Great Britain. Other close friends,
including Canada, Australia, Germany and France, have pledged forces as the
operation unfolds. More than 40 countries in the Middle East, Africa, Europe and
across Asia have granted air transit or landing rights. Many more have shared
intelligence. We are supported by the collective will of the world. More than two
weeks ago, I gave the Taleban leaders clear and specific demands. Close terrorist
training camps. Hand over leaders of the al Qaeda network. And return all foreign
nationals, including American citizens, unjustly detained in your country. None of
these demands were met. And now, the Taleban will pay a price…. [lyden bliver
skruet ned på Bush]
NB siger at han gerne vil prøve at oversætte det, men at han så gerne vil høre
præsident Bush lidt tydeligere.
GWB: ... terrorist networks to train new recruits and coordinate their evil plans.
Initially, the terrorists may burrow deeper into caves.
NB: [Simultanoversættelse] I første omgang kan det være at terroristerne vil grave
sig ned i deres huler og i skyttegrave. Men militæraktionen er også sat i værk for at
sikre mere længevarende operationer. På samme tid må det undertrykte folk i
Afghanistan at vi også gør det her for deres hjælp, vi vil også smide hjælp ned fra
luften, for alle de mange der sulter og lider i Afghanistan. USA er ven med
Afghanistan. Mere end 1 milliard mennesker er muslimer over hele jorden, men
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her har vi at gøre med terrorister, der kaster vrag på denne store religion. De har
åbnet en anden front, der allerede nu har fået tilslutning diplomatisk. Der er sket
anholdelser i 38 lande af kendte terrorister og mistænkte for terrorisme. Vi vil
vinde den konflikt ved konsekvent at fokusere, at samle kræfterne. I dag er det
Afghanistan. Ethvert land har valget at foretage. Hvis noget land sponsorerer
terrorisme, så bliver de fredløse og så vil de gå den ensomme vej, med fare for
dem selv. Jeg taler fra aftalerummet i det Hvide Hus, rummet hvor så mange
fredsaftaler er blevet forhandlet, der kan ikke blive fred i verden med terror. Vi har
ikke bedt om denne opgave men vi vil udføre den og fuldføre den. Dagens
militæraktion er for at beskytte friheden. Ikke bare vores egen men for alle
mennesker på hele kloden, og deres børn. Mange amerikanere lider af frygt i dag.
Jeg ved at vores statsinstitutioner og efterretningstjenester arbejder døgnet rundt
for at sikre os. Vi har indkaldt reservestyrker for at forstærke beskyttelsen af vores
hjemland, og vores tålmodighed vil være en af vores styrker. Tålmodighed over for
at det vil tage tid for at nå vores mål. Og vi vil tage, hvad der kommer. Der bliver
gjort ofre af vores bevæbnede styrker i dag.
GWB ... and by their proud and worried families. Amerikas commander in chief
sends Americas sons and daugthers in a foreign land, only after the greatest care
and a lot of prayer. [Skift over til TV2s eget signal] Those who wear the uniform,
we ask them to leave their loved ones. To travel great distances. To risk injury,
even to make the ultimate sacrifice of their lives. They are dedicated, they are
honourable...
NB: Vores militærfolk er dedikerede og vi er taknemmelige til alle mænd og
kvinder i vores forsvar. Jeres mission er klar, jeres mål er klart, jeres formål er
retfærdigt. I har min tillid og har alt det værktøj I skal bruge.
GWB: I recently received a touching letter that says a lot about the state of
America in these difficult times, a letter from a 4th grade girl with the father in the
military. ”As much as I don’t want my dad to fight” she wrote, ”I am willing to
give him to you.” This is a prescious gift, the greatest she could give. This young
girl knows what America is all about. Since September 11 an entire generation of
young Amerians has gained new understanding of the value of freedom. And its
cost in duty and in sacrifice. The battle is now joined on many fronts....
NB: Slaget, vi står nu sammen om slaget på mange fronter. Vi vil ikke lade os
trætte og vi vil ikke svigte. Fred og frihed vil sejre. Tak.
GWB: ”... May God continue to bless America”
00.18.52 – 00.19.30: JDP siger, at det sagde altså præsident GWB fra det Hvide
Hus i Washington, det er formiddag i USA, det er nat i Afghanistan og nu kan vi
altså konstatere at det amerikanske angreb, med også hjælp fra britiske styrker, er i
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gang i hvert fald to steder i Afghanistan, i hovedstaden Kabul har der været
voldsomme eksplosioner, strømmen er gået og i den sydlige by Kandahar, har JDP
lige læst på et telegrambureau, at en kommandostation ved lufthavnen i byen er
ødelagt, og at den Nordlige alliance, altså den Afghanske opposition, der har
hjulpet de amerikanske styrker, med angrebet i hvert fald på lufthavnen.
00.19.30 – 00.21.10: JDP siger at det sparsomt, hvad der er kommet ud, andet end
at et stort angreb er i gang på Afghanistan nu, 26 dage efter terrorangrebet i NY.
[Billeder af nattehimlen i Afghanistan fra CNN] JDP siger at vi her kan se direkte
billeder fra Kabul, de er billeder fra CNN, hvor man altså kan se voldsom aktivitet
i luften.
NB siger at han tror at han skal forklare seerne, at det er nogle billeder, der er lavet
med en såkaldt videofon, og det er altså sådan en lidt primitiv satellitsender, der
sender tv billeder ud, hvor en del af informationerne mangler. Så vi får ca. 50-60
procent af informationerne og derfor er billedet endnu dårligere end det ellers ville
være. Siger at vi altså kan se sporlysbevægelser på himlen og at der ude til højre er
der et eller andet lys. Og det kan ikke være gadelys, fordi lysene gik ud, kort efter
16.27 GMT og det vil altså sige for godt tre kvarter siden. Siger at det også passer
godt med at lufthavnen i Kabul er blevet ramt af flere voldsomme eksplosioner og
en Talebantalsmand bekræfter at en meget vigtig installation er blevet ramt i
lufthavnen. Og det der den kommando..., Command and Control hedder det i
militærsprog, det er altså en kontroltårnet simpelt hen som gør at de få fly som
Taleban råder over, de har faktisk kampfly og de har bombefly, de har
kamphelikoptere, at de vil få sværere og sværere ved at operere, fordi der ikke er
nogen, der kan fortælle dem om radar, der er ingen radar for at dirigere dem, der
sidder ikke nogen folk, der kan give dem ordre, hvis kommunikationen er smadret.
Hvilket der er noget, der tyder på. At amerikanerne er i gang med.
00.21.10 – 00.22.15: JDP siger at vi har vores korrespondent Steffen Jensen i den
Pakistanske hovedstad, Islamabad og det er jo altså nabolandet til Afghanistan.
Spørger, hvad SJ kan fortælle nede fra den anden side af grænsen.
SJ fortæller at han sad på FNs klub i Islamabad da det skete for tre kvarter siden,
der var klokken 21.30 her nede, nu er den 22.15. Fortæller at det er en klub der er
fyldt med FN folk og lige så snart nyheden den bredte sig som en steppebrand i
klubben, der rejste folk sig fra deres borde og løb ud til deres FN biler og er nu på
vej ud mod grænsen fordi en af dem sagde, bandede på vej ud af døren og sagde
”nu sker det.” De ved at der nu kommer tusindvis, hundrede tusindvis af flygtninge
over grænsen. Alle de lokale Afghanere og Pakistanere, der er her, deres ansigter
er nærmest som mejslet i sten i øjeblikket, meget alvorsfulde. Folk har godt vidst
at det formodentligt var uundgåeligt men alligevel er det som om de ikke rigtig kan
tro at det nu faktisk er gået i gang.
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00.22.15 – 00.23.28: JDP siger at der nu er billeder, direkte fra angrebet på
Afghanistan [Grønlige billeder af nattehimlen over Afghanistan] Fra den her
videofon, som NB omtalte for lidt siden. Siger at det altså er nat i Afghanistan nu,
siger at billedet er lidt sløret og det skyldes at billederne som sagt bliver sendt
hjem direkte via en telefonforbindelse. [Tilbage til studiet] JDP siger at han kan
fortælle at det amerikanske og britiske angreb har ødelagt en base i lufthavnen i
Kandahar som vi fortalte, som ligger i det sydlige Afghanistan, og at en
militærmand også siger, at I Kabul har USAs bomber eller raketter ramt nær
forsvarsministeriet i hovedstaden i Afghanistan.
NB siger, at det passer meget godt, at der i Kabul både er et militærakademi, der er
nogle kaserner, og så er der så de her helt operative ting vi talte om, nemlig
kontroltårnet i lufthavnen. Siger at der sikkert også er blevet ramt, og de billeder,
de grønne billeder, ved ikke om de kan få dem på igen. Siger at de måske er røget
igen. [Billederne kommer ikke frem, lidt famlen omkring det]
00.23.28 – 00.24.24: JDP siger at han vil fortælle... [Billederne af nattehimlen
kommer op, NB siger ”der kom de”] at byen Jalamabad nu også er under angreb, at
der altså er tre byer under angreb...
NB overtager, siger at Jalalabad også er under angreb. Siger, at billederne vi kan
se, det lys vi ser, det er brande efter angrebene, der er altså ikke tale om nogen
form for gadelys. Og Jalalabad, det er jo det som vi næsten forventede, om man så
må sige, altså at der nu bliver angrebet alle de forventede militære mål. Og det vil
sige, at der er en lufthavn i Jalalabad. Der er også lufthavne i Shindand og Harats,
vestpå og Mazar Okkundus i Nord og Nordøst. Siger at der er de to lufthavne øst
på og så er der Jalalabad og Kandahar og Kabul. Siger at det er altså helt klart de
må amerikanerne vil gå efter i en sådan militær aktion.
00.24.24 – 00.25.08: Og som sagt har den amerikanske præsident GWB netop talt
til nationen, vi skal nok bringe en tekstet udgave af præsidentens tale lidt senere
her i aften. Fortæller også at tv-programmerne her på TV2 bliver ændret en del
pga. det amerikanske og britiske angreb på Afghanistan, der nu er i gang på i hvert
fald tre fronter mod Talebanstyret og ikke mindst mod Osama bin Laden. JDP
fortæller at præsident Bush talte meget ideologisk til nationen om støtte, om moral,
og også om at angrebet altså nu er sat i gang, også med britisk hjælp men også med
støtte fra en meget stor global koalition, ikke kun af europæiske lande, af FN
lande, men også af bl.a. afrikanske lande.
00.25.08 – 00.26.08: NB fortæller at en talsmand for den tidligere Afghanske
konge, Muhammed Shahir Shar, ham har vi jo set det seneste par uger, fordi
amerikanerne prøver at opbygge et alternativ til Talebanstyret i Afghanistan, så
prøver man altså at opbygge et alternativ, hvor man forestiller sig at den her gamle
konge, som er rimelig respekteret i landet, kunne stå i spidsen indtil man kan
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gennemføre et valg. Og der har man altså forsøgt at samle en alternativ koalition.
Og hans talsmand siger, at det selvfølgelig er trist, at hvis man kan forestille sig at
man sidder langt væk fra sit hjemland og ser at det bliver bombet, hvor chokeret og
trist man er. Siger at det er klart, at det han her tænker på er at en ting er at man
bomber det som Bush kalder det onde terrorregime, Talebans onde terrorregime,
og det er jo meget præcise våben men det kan jo ikke undgås at der kommer civile
og uskyldige til skade ved de her bombardementer. Det er jo meget voldsomme
våben, som bliver anvendt lige nu.
00.26.08 – 00.27.17: JDP siger, at det er bombardementer, som har stået på siden
18.27 dansk tid, at det var der de første meldinger om angrebet på Afghanistan
blev rapporteret ind. Siger at vi venter også på at den Britiske Premierminister,
Tony Blair skal tale til nationen, naturligvis også direkte på tv. Siger at det også er
væsentligt fordi Tony Blair er den amerikanske præsidents måske nærmeste og
varmeste støtte i kampen mod terrorisme, hvor man altså har valgt her i første
række at sætte et militært angreb ind på Afghanistan, tre byer er foreløbigt ramt,
flere installationer skulle være bombet, også flere lufthavne er ramt og det er
tydeligt at det, som angrebet går ud på som NB også sagde for lidt siden, det er at
smadre Afghanernes mulighed for at forsvare sig, deres infrastruktur og i det hele
taget at forsøge at lamme og underminere det Talebanstyre, som er på
dagsordenen. Det er et styre man godt vil af med fordi man mener, at de er
hovedansvarlige for den terrorisme fra terrororganisationen al Qaeda. Den
som OBL er mistænkt for og udpeget som skyldig for efter terrorangrebene den 11.
september.
00.27.17 – 00.27.46: NB fortæller at Taleban nu bekræfter, at de er under angreb.
Deres kommunikationsmidler er ikke så avancerede, og de har så bekræftet nu at
angrebet er i gang. Det er altså angreb mod Kabul, det er angreb mod Jalalabad, og
vi har så også oplysninger om angreb oppe på frontlinien, mellem den Nordlige
alliance og Talebanstyret og det er ikke mere end 40 km nord for hovedstaden,
Kabul.
00.27.46 – 00.28.12: JDP siger, at de hele tiden får nyt fra telegrambureauerne,
siger at det seneste nyt er at en Taleban base i lufthavnen i Kandahar er blevet helt
ødelagt, vi har hørt at der var angreb på den base, der ligger nær lufthavnen i
Kandahar men nu har CNN netop meddelt, at basen er blevet smadret af angrebet
på Kandahar, som de kan se i den sydlige del af Afghanistan.
00.28.12 – 00.29.35: JDP siger, at PES er med fra W. JDP siger at vi har hørt
præsident Bush tale, spørger hvor meget nyt der ellers er fra den amerikanske
forbundshovedstad.
PES siger at han tror han ved det samme som de gør, at angrebet er gået i gang,
siger at de jo har sikkert som så mange ventet på at det skulle komme meget snart.
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Siger at man ikke rigtig kan mærke noget på Washington, men siger at ”vi” må gå
ud fra, at det her er den første bølge og at vi så må se hvad der sker bagefter.
JDP siger at vi hørte en præsident, som ikke kun informerede objektivt om
angrebet, men som appellerede meget til den amerikanske befolkning og til
verdens befolkning om at stå bag de ofre, der måtte komme med det her angreb på
Afghanistan. Spørger om det er en støtte som præsidenten bliver nødt til at bede
om nu, siger at man fornemmer at den har han haft hele tiden.
PES siger at det er helt klart, hvis JDP mener den amerikanske befolkning, så er
støtten her. Siger at det her, i modsætning til mange af de andre krige som
amerikanerne har bekæmpet efter den kolde krig, altså Golfkrigen, Kosovo,
Bosnien, så er det her deres egen krig. Det var et angreb på Amerika. Det var ikke
et angreb på et andet sted i verden, hvor amerika skal gå ind og spille
politimanden, det var et angreb på dem selv. Derfor er der en meget, meget stor
opbakning til det, der sker nu her i Amerika.
00.29.35 – 00.32.10: NB fortæller at der er kommet nyt fra telegrambureauerne, at
Jalalabad er under angreb, fortæller tøvende om en telefonrapport til Reuters
bureau fortæller, at mindst tre træningslejre tæt på Jalalabad er blevet ramt, og
siger at det her er oplysninger som vi faktisk har siddet og ventet på, nemlig at de
baser som Taleban har, de ville blive ramt og de baser OBL måtte have er også
blevet ramt. Siger at det er det, der bliver ved med at komme ind her. Siger at der
er kommet en meget interessant udtalelse fra en af de militante muslimske grupper
i Islamabad, altså i Pakistan. Fortæller at Pakistan har været meget nervøst over det
her fordi landet er delt midt over, på den ene side støtter man kampen mod terror,
men på den anden side har man en meget, meget stærk muslimsk befolkning og de
her meget ekstreme grupper er repræsenteret. Siger at en af talsmændene fra
Arakhad Mujahedin, det er en af de terrorgrupper, der har fået lukket deres konti
for nyligt, i alt 27 grupper, fik deres penge indefrosset i USA og Storbritannien.
Fortæller at talsmanden siger at det er et brutalt angreb mod uskyldige mennesker i
Afghanistan, at amerikanerne bruger deres enorme styrke til at dræbe uskyldige
mennesker i Afghanistan i stedet for at angribe træningslejre som de har sagt, og
skreget og råbt om. NB siger at det altså er en meget vred aktion fra en af de
terrorgrupper. NB siger at der nu skulle være en ny klokke.
JDP siger at det er fra London hvor det er blevet bekræftet fra Premierminister
Tony Blairs at britiske styrker er militært involveret i det amerikanske angreb på
Afghanistan som altså blev sat ind for [der på klokken] en lille time siden og med
ganske få minutters mellemrum ramte man i hvert fald tre byer i Afghanistan.
Siger at det er briterne og amerikanerne, der står bag det her.
NB siger at vi både har set oplysninger om og har fået bekræftet også, at de
britiske Special Air Service er utrolig dygtige til at recognisere, de kan gå i
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områder i uger og nærmest måneder. De går forklædt som lokalbefolkningen og
har en utrolig lang historie for at recognicere i den region, de er meget, meget
dygtige, og det er en af de få enheder, som amerikanerne vil samarbejde med på
landjorden, i luften er de britiske fly en af de få luftvåben, der kan samarbejde
100% teknologisk set med de amerikanske fly. Det er der også nogle danske der
kan men NB siger at amerikanerne har et historisk samarbejde med briterne, også
på det her område.
00.32.10 – 00.33.04: JDP siger, at de lige skal bekræfte at kl. 18.27 blev angrebet
på Afghanistan indledt, i hvert fald tre byer er blevet ramt, blandt dem hovedstaden
Kabul, britiske og amerikanske styrker er altså i gang med det ventede angreb på
Talebanstyret i Afghanistan. Siger at det seneste vi har hørt er at en
kommandobase i lufthavnen i Kandahar er fuldstændig ødelagt, og også militære
anlæg i Kabul er blevet ramt hårdt af angrebet fra briterne og fra amerikanerne.
JDP siger, at vi selvfølgelig venter på at der er billeder fra Afghanistan, så vender
vi tilbage til dem. Siger at det stadig er nogenlunde sparsomt, hvad nyt der
kommer fra angrebet dernede, siger at det selvfølgelig vil komme i løbet af
aftenen. Siger at Nyhederne og hele programfladen er ændret pga. angrebet på
Afghanistan.
00.33.04 – 00.34.15: JDP præsenterer, at vi nu skal kigge bagud på det, der
egentlig er årsagen til aftenens udvikling i terrorkampen. Siger at nedtællingen til
angrebet på Talebanstyret har været i gang siden det stod klart at OBL stod bag
terrorangrebet i NY.
Indslag af Martin Ramsgård. [Grønne billeder fra nattehimlen over Afghanistan, vi
ser nogle lys] MR siger, at de første meldinger om rumlende eksplosioner i Kabul
kom kl. 20 minutter over syv. Siger at det er reaktionen som verden har ventet på
siden 11. september. Fortæller at der dagen igennem har været en lang række
begivenheder, der har antydet at angrebet vil komme netop her til aften.
[Billeder af fly der lander] MR fortæller at amerikanske transportfly ankom til
Usbekistan, angiveligt med amerikanske specialtropper om bord. [Billeder af kort
over området] MR siger at det afghanske nyhedsbureau meddelte at 8.000
Talebansoldater var på vej til grænsen til Usbekistan. Siger at det dog ikke er
blevet bekræftet [Billeder af soldater i en ørken]. MR fortæller at det stærkeste
signal kom fra den Afghanske oprørsbevægelse, der kæmper imod Taleban og
kontrollerer den nordlige del af landet. Deres udenrigsminister sagde at USA
havde bedt dem om at lukke deres luftrum, udenrigsministeren sagde også at
angrebet kunne komme indenfor timer.
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[Billeder fra et pressemøde med Talebans ambassadør i Pakistan] ME fortæller at
Taleban igen forsøgte at trække tiden, men forgæves. Angrebet på Talebanstyret i
Afghanistan er i gang.
00.34.15 – 00.34.54: JDP fortæller at angrebet er blevet bekræftet af den
amerikanske præsident GWB i en tale for kort tid siden, en direkte tv-tale til
nationen. Siger at vi også venter på at den britiske Premierminister taler fra
Downing Street 10 i London, og så har et fransk telegrambureau meddelt, at den
franske præsident, Jacques Chirac vil tale til franskmændene fra Elysse paléet i
løbet af søndag aften, efter de amerikanske og britiske angreb på Afghanistan.
Siger at det er det seneste nyt om det angreb, som nu altså har været i gang i knap
en time på i hvert fald tre mål i Afghanistan.
00.34.54 – 00.36.02: NB siger at som JDP selv siger startede det på det tidspunkt
og er indtil videre foregået som man måtte forvente, altså nogle meget voldsomme
eksplosioner med sandsynligvis krydsermissiler. Siger at der meget hurtigt
kommer rapporter om, at der er bombefly i området, jetfly, flere kilder melder om
jetfly, der skulle angribe. Siger at det tyder på at amerikanerne er rimelig sikre på
at kunne operere i luftrummet over Afghanistan uden at blive skudt ned. Siger at
Taleban har nogle anti-luft missiler, nogle rimelig avancerede nogen, nogle russisk
fremstillede nogen. Hvor mange de har er stadig lidt i det uvisse fordi
efterretningerne fra området har aldrig været specielt stærke, Taleban har jo været
totalt afvisende over for vesten i mange år, har været undergivet FN sanktioner.
Siger at det er helt sikkert at Pakistan, som jo har valgt side i den her krig, og har
allieret sig i kampen mod terror med amerikanerne og det amerikanerne kalder
koalitionen, har kunnet give amerikanerne en masse oplysninger, også den
nordlige alliance, kender også sine lus på gangen og kender sine fjender og ved
hvad de råder over.
00.36.02 – 00.37.25: JDP siger at angrebet blev sat i gang kl. 18.27 dansk tid og
siger, at ud fra det han har kunnet læse sig til er der gået mellem 10 og 15 minutter
mellem hvert af de store slag på de tre byer, der er blevet ramt i Afghanistan.
Spørger NB til hvad erfaringen siger, er det slut i løbet af en time eller er det bare
det som PES talte om for lidt siden, den første bølge.
NB fortæller at det at de får det at vide med et kvarters mellemrum ikke er
ensbetydende med at der er gået et kvarter imellem. Siger at kommunikationslinien
til Kabul ikke er specielt god og når man så går ud i landet så er det endnu værre.
Fortæller at der næsten ikke er nogle vestlige journalister i Afghanistan, hvis der
over hovedet er nogen. Det er der kun i det Nordlige Afghanistan. Siger at første
bølge nok er en meget fair vurdering at sige, fortæller at amerikanerne typisk gør
det når de skal udføre sådan nogle missioner at de bomber i en vis tid og så vil de
bruge deres droner, de her små ubemandede spionfly og deres satellitter, og de
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andre tekniske efterretningsmuligheder de har for at vurdere, fik vi ram på det vi
ville og skal vi ind igen. Siger at en ting i hvert fald er sikker, at når klokken er
halv tre-tre stykker dansk tid i morgen tidligt, så vil det sandsynligvis være holdt
op fordi så vil det være blevet lyst, og amerikanerne kan godt lide at angribe om
natten. Og det er jo også en stressfaktor over for ens modstandere, som er
væsentlig dårligere til at håndtere situationen om natten end amerikanerne er. Siger
at alt deres udstyr simpelt hen er indrettet på natteangreb.
00.37.25 – 00.39.44: JDP fortæller at angrebet i gang. Siger at vi nu vil se på hvad
det er for en fjende som amerikanerne og briterne har sat militæret ind i mod.
Fortæller at befolkningen flygter og at hæren er i en meget sørgelig stand. Siger at
Afghanistan alligevel ikke er nogen nem fjende for amerikanerne, både russere og
briter har før brændt fingrene.
Indslag af Winnie Laursen. [Billeder af russiske soldater på en lastbil i
Afghanistans gader]. Afghanistan 1989. WL fortæller at den røde hær efter 10 års
kamp trækker sine soldater ud af landet. Siger at Sovjetunionen, til trods af sin
militære overlegenhed, lidt et sviende nederlag. [Billeder fra gaden i Afghanistan]
WL fortæller at Afghanistan altid har været et selvstændigt folk, der ikke har villet
underlægges fremmede magter. Briterne forsøgte flere gange i 1800 tallet, men
måtte give op.
Bo Bishoff, Chef, Den danske minerydningsgruppe: Afghanerne har jo altid afvist
enhver indtrængende styrke. Og på den måde kan man måske nok kalde dem
fanatiske, i hvert fald optændt af en nationalisme, en hellig ild.
WL fortæller at Bo Bischoff er chef for et minerydningsprojekt i Afghanistan, men
blev efter terrorangrebet i USA evakueret. Siger at han mener, at Afghanistans
usårlighed til dels skyldes det barske landskab.
BB: Problemet ved terrænet er, at det er utrolig bjergrigt, det er meget koldt, der er
mange steder, hvor man kan, huler, slugter, man kan gemme sig. Der er
underjordiske anlæg. Det er lidt uvejsomt i Afghanistan.
[Billeder fra begravelsen af chefen for den Nordlige alliance] WL fortæller at en af
de gamle krigere fra den gang Afghanistan var besat af Sovjet, blev dræbt i
september i år, muligvis af Talebanstyret. Siger at den afdøde Amid Shamasud var
specialist i bagholdsangreb å russerne. Bagholdsangreb som nulevende krigere vil
kunne sætte ind mod amerikanerne.
BB: Vi har selv kørt i nogle af de her slugter og kigget på udbrændte russiske
kampvogne, og tænkt, det har ikke været sjovt at køre her i bunden af sådan en
slugt, hvor vejen bugter sig, og så være udsat for alt det der kommer op fra toppen,
uden nødvendigvis at kunne besvare ilden og være siddende ænder.
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[Billeder fra en militær opvisning] WL fortæller at den Afghanske hær i dag råder
over omkring 50.000 mænd, ikke noget imponerende antal. Det militære udstyr er
forældet og nedslidt. [Billeder fra våben i et bjerglandskab] WL siger at
Afghanerne har et effektivt våben. De kender deres bjergrige og golde landskab
bedre end nogen andre.
00.39.44 – 00.43.04: JDP fortæller at vi fra København har fået at vide at den
danske regerings sikkerhedsudvalg holder møde netop nu. Fortæller at angrebet på
Afghanistan nu har været i gang i præcis en time, klokken 18.27 dansk tid lød de
første brag over den Afghanske hovedstad Kabul. Fortæller at det tyske
telegrambureau nu melder, at den tyske kansler, Gerhard Schrøder, for kort tid
siden har sagt at han giver hele sin opbakning til det amerikanske og britiske
angreb og den tyske kansler fik besked telefonisk fra den amerikanske præsident,
ganske kort tid før angrebet som altså begyndte her for en time siden.
JDP spørger NB til den afghanske styrke, det afghanske militær, som slet ikke har
ressourcer, der kan hamle op med det som briterne og amerikanerne kommer med.
NB siger at det vi ser lige nu er et angreb fra luften, og at der har afghanerne ikke
særlig meget. De har nogle jord-luft missiler som har en relativt begrænset
rækkevidde, der er ikke rigtig nogen, der ved i hvor høj kvalitet de er. Siger at det
der er lidt af en sort hest i det her, det er at de råder både over nogle russiske og så,
ironisk nok, amerikanske Stinger missiler [Tekst på skærm: KRIG MOD
TERROR: En kommandobase i lufthavnen i Kandahar er ødelagt. Osama bin
Lande menes at skjule sig nær Kandahar], de missiler, der blev berømte eller
berygtede i krigen i Afghanistan mellem Sovjetunionen og Mujahedin, der blev
støttet af CIA og der kastede CIA omkring 1.000 Stinger missiler, øh ikke kastede
men forærede nærmest Mujahedinerne og det lykkedes dem at nedskyde næsten
300 sovjetiske kampfly og kamphelikoptere. Siger at man mener, at de stadig har
en større portion, måske over 200 af dem tilbage. Fortæller at han har læst at OBL
muligvis har foræret 50 af dem væk til en anden ekstrem terrororganisation. Siger
at de så har antiluftskyts, de her kanoner, der ikke kan gøre ret meget, med mindre
det er mod lavtgående fly, men at de dog kan gøre noget mod de her spionfly, de
her ubemandede droner som i nogle tilfælde er nødt til ikke at flyve så højt, og
derfor kan de være indenfor rækkevidde. Siger at når vi så kommer ned på
landjorden, så er det noget helt andet, forstået på den måde at der er det den
enkelte Talebansoldat. Siger at han er bestemt ikke nogen sjov person at komme
op at slås imod. De er utrolig anerkendte som soldater og kan blive ved, og blive
ved, og blive ved og kan altså udholde meget mere end de fleste soldater fra den
vestlige verden. Siger at der ikke er tale om nogen mission, og bliver det næppe
heller, men de her afgrænsede angreb, nu er det fra luften, hvad vi kommer til at se
de kommende dage vil vise sig, man kunne godt forestille sig at der ville komme
nogle isolerede indsættelser af tropper i områder hvor man mistænkte at OBL var.
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Fortæller at de ellers råder over nogle kampfly, gamle russiske kampfly, til de
interesserede siger han, at det er MI21 og SU22. De har også nogle NATO
kodenavne, fordi det jo er fly som skulle op at slås med NATO. De hedder Fishbed
og Fitter, og så er der nogle transportere, kamphelikoptere. Det er sådan, og så har
de nogle kampvogne, omkring 100 T55 kampvogne, og T55 står for årstallet, hvor
kampvognene nærmest blev opfundet, så det er rimeligt gammelt.
00.43.04 – 00.44.52: [Billeder af live-billeder fra Kabul, grøn nattehimmel. Viser
sådan set ikke noget som helst] JDP siger at nu er vi tilbage til billeder fra en
videofon direkte fra den afghanske hovedstad, Kabul. Fortæller at det er billeder
fra den amerikanske tv-station CNN og man kan ikke se så meget her, men at al
strøm er gået i hovedstaden og at der stadigvæk er blitzer dernedefra, og det kan
altså være antiluftskyts og det kan være fra de krydsermissiler som amerikanerne
og briterne, det er nu bekræftet, har sendt mod hovedstaden i Afghanistan.
NB siger, at det i hvert fald er helt sikkert at de lys vi ser ikke er elektricitet, siger
at der nu er noget meget interessant i billedet, det mørke [kunne ligne en bygning].
Siger at det er meget vanskeligt for ham at gennemskue, hvor tæt det er på. Siger at
det vi skal være opmærksomme på er at det meget vel kan være at der ikke er tale
om 100 krydsermissiler med flere tons sprængstof, der nu bliver sendt ind. Vi har
hørt om jetfly flere gange og det kunne være, man kan ikke udelukke, at der kan
være tale om [Tekst på skærm: KRIG MOD TERROR: Den tyske regering støtter
angrebet ”uden forbehold” siger forbundskansler Gerhard Schrøder] at i visse af de
steder, der er blevet angrebet, vi ved nu at det er tre steder, Kandahar, Jalalabad og
Kabul, det kan ikke udelukkes at der foregår angreb fra landjorden også. Det kan
man altså ikke helt udelukke.
JDP fremhæver at præsident Bush i sin tale sagde, at slaget er i gang på flere
fronter, og at det er der meget der tyder på at den er. Siger også, at det som
præsidenten har lagt vægt på mange gange, er at den her kamp mod terrorismen
både er en politisk kamp, en ideologisk kamp og en meget, meget langvarig kamp.
Siger at det kun er første del af en militær og en politisk krig, der er gået i gang her
for en time siden.
NB siger at det må man sige. Fortæller at på det militære område, der har vi jo haft
de her rygter om specialenheder, der har været inde at recognisere, og det vil være
meget mærkeligt, hvis man ikke brugte specialenheder, fordi det netop er det som
de er gode til og som de er trænede i. Siger at som de talte om før er især de
britiske... Men der er vist kommet et nyt telegram.
00.44.52 – 00.45.33: JDP siger at det simpelt hen er det, at den amerikanske
præsident har sørget for at få orienteret omverdenen inden angrebet blev sat i gang,
siger at det er fra Moskva, hvor talsmænd for præsident Vladimir Putin siger, at
også den russiske præsident Putin, blev informeret kort før angrebet over
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Afghanistan blev sat i gang, og han blev informeret af præsident Bush som simpelt
hen ringede til Putin og sagde...
NB siger at der kan man vist lige indskyde at det [KRIG MOD TERROR: George
Bush: Det afghanske Talebanstyre betaler prisen for ikke at efterkomme
amerikanske krav.] jo viser med den her nye politiske koalition, nu gør
amerikanerne utrolig meget ud af at russerne er velorienterede, at de følger med på
sidelinien, eller er med, om man så må sige.
00.45.33 – 00.46.44: JDP siger at den amerikanske præsident tidligere talte til
nationen, siger at vi har fået tekstet noget af GWBs tale. Her er en bid af den.
GWB: On my orders, the United States military har begun strikes against al Qaeda
terrorist training camps and military installations of the Taleban Regime in
Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of
Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of
the Taleban regime. We are joined in this operation by our stance friend, Great
Britain. Other close friends, including Canada, Australia, Germany and France,
have pledged forces as the operation unfolds.
JDP fortæller at det sagde præsident George Bush en halv time efter at angrebet på
Afghanistan blev sat i gang kl. 18.27 dansk tid, midt om natten i Afghanistan og
formiddag i USA. Fortæller at vi også venter på at den engelske Premierminister
vil tale til nationen fra Downing Street i London, og også på at den franske
præsident, Jacques Chirac vil tale til den franske nation.
00.46.44 – 00.47.52: JDP kalder frem kortet over de steder i Afghanistan, hvor vi
nu ved at briterne og amerikanerne har ramt i Afghanistan. Tre steder, Niels,
primært selvfølgelig i hovedstaden Kabul, men også ikke mindst syd på i
Kandahar, hvor mange mener at OBL opholder sig i nærheden af.
NB siger at man i hvert fald ved, at det er der Taleban er født, siger at bin Laden
stort set kan være over hele Afghanistan, han har godt vidst hvilken vej vinden
blæste lige siden terrorangrebet den 11. september og for den slags skyld også før.
Fortæller at Jalalabad er angrebet, der ligger en lufthavn, Kabul er angrebet, der
ligger en lufthavn, der ligger et militærakademi, der ligger kommunikationstårne,
der ligger flere Talebanbaser, både nord for Kabul, og som vi snakkede om i
Jalalabad, og hvis vi så går ned syd på i Kandahar, så ligger der både en lufthavn
der og så ligger der også flere Talebanbaser i det område. Siger at det er Talebans
fødested, om man så må sige, det er deres gamle hovedkvarter, men selvfølgelig
har de jo nu flyttet en del af deres ting og isenkram til Kabul som er landets
hovedstad.
00.47.52 – 00.49.18: JDP fortæller at vi har billeder nu direkte igennem fra, de er
lidt kornede, de billeder fra den afghanske hovedstad, altså fra Kabul, de er altså
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sendt hjem via en nyere opfindelse, der hedder en videotelefon, altså hvor
billederne bliver transmitteret via telefonnettet. Siger til NB at vi stadigvæk kan se
glimt og mørke, at det stadigvæk er nat i Kabul og at strømmen er gået efter at
angrebet blev sat i gang.
NB siger at det er fuldstændig rigtigt, siger at der ligger en meget stor dæmning,
der hedder Saropje tæt ved Kabul og der ligger et elektricitetsværk, som forsyner
byen med strøm, så fra værket og til Kabul, der går der nogle ledninger og
transformerstationer og at det er helt klassisk at man tager fjendens strøforsyning
ud for at skabe panik og for at gøre det sværere at orientere sig. Siger at det er det
vi ser her. Fortæller at det, der er interessant, er at det er forbavsende få lysglimt vi
får her, siger at han ikke ved om nogle seere kan huske angrebet på Baghdad eller
Beograd, nu var tv dækningen der også lidt mere intens, men at det ikke er så
voldsomt. Siger at meldinger tyder på at det altså ikke er de her flere hundrede
eksplosioner, siger at vi stadig er oppe i et tocifret antal eksplosioner, der er meldt
om. Siger at der så er meldt om de her bombefly eller jagerfly, som har passeret
hen over byen og at de typisk vil gå efter meget mindre mål end man vil bruge et
krydsermissil til.
00.49.18 – 00.51.11: JDP siger at Talebanstyret har bekræftet at et amerikansk ledt
angreb altså nu er sat i gang på hovedstaden og flere andre mål i Afghanistan.
Siger at det også er bekræftet fra den britiske Premierminister, der taler senere i
aften, og også at den amerikanske præsident har informeret flere af de andre store
landes statsledere om at angrebet mod Kabul og de andre mål nu er i gang, ikke
mindst Ruslands præsident, Vladimir Putin blev orienteret. Siger at det er meget
vigtigt for den amerikanske præsident, at han får den politiske globale opbakning.
JDP fortæller at det fra Pakistan nu forlyder, fra en talsmand for Jihad, en såkaldt
Taleban Diplomat siger ”We are ready for Jihad”, vi er rede til den hellige krig. Og
de har Talebanerne jo ikke lagt skjul på, at hvis angrebet her kommer, så bliver det
gengældt, så betragter man det som, at den hellige krig er i gang, et amerikansk
angreb. Spørger NB hvad det vil medføre andet end selvfølgelig en uhyggelig
sætning fra Taleban her.
NB siger at Taleban har kaldt Jihad flere gange, det vil de selvfølgelig sige nu, det
er meget voldsomt, hvis muslimer rundt om i verden vælger at leve op til det, de
har jo truet indirekte, eller antydet at et angreb vil udløse terror, og det har OBL
heller ikke været sen til at sige i de seneste meldinger man mener er kommet fra
ham, vi har en fax her for ti dage siden, der er lidt tvivl om, hvorvidt den fax
er ægte, der truer han med det. Og så har han jo også tidligere truet med
terroraktioner mod den vestlige verden, men især i USA. NB siger at han kan
forstå at vi nu har et indslag klar.
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00.51.11 – 00.52.55: JDK siger at han kan sige mere om det, fortæller, at der hele
tiden kommer nyt fra telegrambureauerne, siger at det igen er en bekræftelse fra
London om at britiske styrker er involveret i det amerikansk styrede angreb på
Afghanistan.
NB siger at vi her et indslag her, der fortæller at den her kamp mod terroren, hvad
det egentlig er den drejer sig om. Det er et netværk, der griber ud over hele kloden.
[Grafik, Overskrift Al-Qaeda, billede af OBL med våben i baggrunden, indskudt
billede af Osama bin Laden øverst til venstre] Indslag af Niels Brinch.
Al Qaedas struktur. Øverst i ledelsen sidder Osama bin Laden [fire sorte skygger
tilføjes, tekst nedenunder Shura Majilis]. Lige under ham sidder Shura Majilis, et
rådgivende råd, der består af repræsentanter for de mange ledere af Al Qaedas
grupper rundt om i verden. [Fire tomme kasser indsættes under Shura Majilis,
Militær, finans, religion og jura, medie] Herunder er der fire særlige komitéer, der
rapporterer til Shura Majilis. [grafik tilføjes til de fire kasse når de omtales]
Militærkomiteen; ansvar for rekruttering, træning, indkøb af våben,
støttefunktioner og militære operationer. Finanskomiteen; ansvar for at skaffe
penge til Al Qaeda. Den religiøse og den juridiske komite; skal sikre, at al Qaedas
synspunkter altid er i overensstemmelse med koranen. Og mediekomiteen;
udspreder al Qaedas synspunkter og begrunder og forsvarer organisationens
politiske og militære aktiviteter.
Herunder er der 24 grupper i en mere uformel forbindelse til Al Qaeda.
[Billede af et kort over Europa, Afrika og dele af Asien, nogle af landene
fremhæves med rød] NB fortæller at Al Qaeda er til stede over alt i verden, fra
Marokko i vest til Filippinerne i øst, fra Kosovo i nord til Tanzania i syd.
[Et verdenskort vises, de nævnte lande fremhæves ] NB fortæller at derudover har
efterforskningen efter den 11. september vist, at de altså også i årevis kan gemme
sig i USA, Belgien, Holland og Tyskland. Endvidere har politi og
efterretningstjenester tidligere afsløret celler i Italien, Storbritannien, Canada,
Yemen og Albanien.
00.53.55 – 01.01.14: JDP fortæller at vi nu skal direkte til USA, til Washington til
PES. Spørger til de første reaktioner over hos ham på de amerikanske og britiske
angreb.
PES at han vil sige, at de nærmest ikke har fået de første reaktioner, siger at det her
var noget som man efterhånden havde ventet, at der har været mange spekulationer
om at efter at forsvarsminister Rumsfeld havde været på sin tur til mellemøsten og
central-Asien og kom hjem i går, tror jeg det var, der ville det her angreb gå i gang
og nu er det så gået i gang. Siger at det stadigvæk er så tidligt at reaktionerne
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nærmest ikke er kommet, men PES kan sige, at der er en stor politisk, både her i
Washington og [Tekst: KRIG MOD TERROR: George Bush ringede til den
russiske præsident Vladimir Putin og orienterede ham inden angrebet.] folkelig
opbakning her i landet over at det her skulle ske. Fortæller at Amerikanerne har
været rede til en eller anden form for gengældelse, en eller anden form for krig,
lige siden terrorangrebet den 11. september.
NB siger at han godt kunne tænke sig at spørge ham, fortæller, at der er kommet et
citat fra den Demokratiske leder i Senatet, Trent Loft, som allerede nu [Ser den
forkerte vej, siger at han skal finde et kamera han kan snakke ind i. Der stod et der]
Undskyld den republikanske leder i Senatet, Trent Loft, allerede nu antyder at det
næste angreb kan komme mod Irak. Spørger om det er fordi han er gammel
politiker og var i Senatet under Golfkrigen eller om PES tror han har noget at have
det i.
PES griner, inden han siger at han selvfølgelig ikke kan tankelæse Trent Loft men
siger at sagen er, at Bush også nævnte det i sin tale at det her bare var første fase
og vi har hørt Bush sige det flere gange, at det at slå til mod Afghanistan og Osama
bin Laden sådan set bare var en del af krigen mod terrorismen, at det her er en krig
mod terrorismen som sådan. Siger at der har været mange, især i det republikanske
parti, hvor Trent Loft er leder af Senatsgruppen, har der været mange diskussioner
om man skulle begrænse det her til Afghanistan og til bin Laden, sådan som man
har kunnet fornemme, at Colin Powell, Udenrigsministeren har gået ind for, eller
om man skulle gå efter alle lande, der huser terrorister og støtter terrorister. Det
drejer sig om Irak, det drejer sig måske om Syrien, det drejer sig måske om Iran,
siger at hvis Trent Lodt siger det her så kan det måske være et signal om at han ved
noget, at der måske er andre angreb på vej. Måske ikke netop nu, måske ikke
indenfor de her timer, men måske efter at den første fase, det at få fat i Al Qaeda,
få fat i Osama bin Laden, at vælte Talebanstyret er overstået.
NB spørger om PES i de seneste dage har kunnet mærke et pres på Bush og på
regeringen i USA for at iværksætte et angreb. Siger at der nu snart er gået en
måned efter terrorangrebet mod WTC og at man godt kunne forestille sig at der
kom et pres, en frustration, der vendte sig til et pres og et behov for at se en aktion.
Siger at amerikanerne ikke er kendt for, altid at være lige tålmodige.
PES griner lidt igen inden han siger, at det er rigtigt, at det ikke er noget tålmodigt
sted det her, især ikke når de handler om at slå igen. Siger at han ikke synes der
decideret har været tale om pres, men at det man har kunnet mærke i det sidste par
uger er den enhed, som opstod lige efter terrorangrebet og lige efter Bushs tale til
kongressen for to en halv uge siden, at den enhed sådan var ved at gå i stykker, der
var kom uenigheder internt i regeringen, Demokrater og Republikanere i
Kongressen begyndte at slås om, hvordan man skulle bruge de penge som staten
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vil sætte ind for at sætte gang i økonomien, altså at den store enighed var begyndt
at krakelere, også fordi Bush i talen til Kongressen for to en halv uge siden gav en
forventning om at der ville komme et angreb, meget, meget snart. Fortæller at han
ligefrem brugte udtrykket til militæret, ”Jeres time vil komme snart”, så der har
måske været sådan lidt en, ved ikke om man kan kalde det en frustration eller stort
pres, men siger at man har kunnet mærke at det var ligefor at der var behov for at
der efterhånden skulle ske noget, at man ikke kunne blive ved med bare at tale om
at vi skal være tålmodige.
JDP siger at telegrambureauet AFP netop meddeler at USA har udsendt en
advarsel til amerikanske borgere rundt om på kloden og sagt at det militære angreb
nu i Afghanistan betyder at risikoen for nye terroraktioner er steget betydeligt.
Spørger om man kan mærke den frygt for ny forfærdelige aktioner som den, den
11. september, over i USA nu.
PES siger at man har kunnet mærke den lige siden d. 11. september, siger at man
kan se det i gaderne, at man kan se der er meget mere politi på gaden, man kan se
at de bevæbnede vagter, Nationalgarden, er udstationeret i lufthavne. Man kan
høre det på folk når man taler med amerikanere, at det her bliver nok ikke det
sidste, siger at vi også ved at CIA og FBI har briefet folk i Kongressen om at faren
for et angreb, nu hvor amerikanerne slår igen, faren for endnu et terrorangreb,
endnu en terroraktion af en eller anden art, er større end den har været hidtil. Siger
at den amerikanske Justitsminister for en uge siden var ude at advare om at man
skulle være på vagt. Siger at der ikke er nogen tvivl om at frygten sidder dybt i
folk.
JDP siger at da vi så de seneste amerikanske angreb, ikke mindst i Golfkrigen, var
der en meget massiv tv dækning af den, siger at man fornemmer nu, en time inde i
angrebet mod Afghanistan, oplysningerne er ganske få og at det er et angreb som
ikke er lavet efter den såkaldte CNN effekt, hvor meget slipper der ud over hos jer.
PES griner. Siger at der ikke slipper særlig meget ud. Siger at det er tydeligt for os,
der oplevede Golfkrigen, der var pressen meget meget kontrolleret, meget, meget
styret, vi fik kun lov til at drage ud til fronten i såkaldte Pools, dvs. der hvor man
putter en masse rapportere sammen og så bestemmer man hvor de skal hen. Siger
at man i Golfkrigen trods alt havde det at der var kameraer, at der var CNN folk og
andre journalister til stede i Baghdad. I det her tilfælde er der ingen tvivl om at de
vil forsøge at begrænse oplysningerne endnu mere, de kan selvfølgelig ikke
begrænse det, at der slipper noget ud om angrebet på Afghanistan men siger at vi
har fået meget lidt at vide og når der endelig er nogle læk rundt omkring, hvor der
er historier i de amerikanske medier, så sidder man altid og spørger sig selv om det
her er, om det her faktisk er et virkeligt læk, om det er det, der er på vej til at ske
eller om det bare er et forsøg på at misinformere, at det i virkeligheden er for at få
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os til at kigge i en helt anden retning, eller måske at få Talebanstyret, som jo også
følger med, til at kigge i en anden retning.
JDP siger at vi vel kun kan konkludere, ikke mindst med det som præsidenten
sagde i sin direkte tv-tale tidligere, hvor Bush sagde at militæraktionen er en del af
vores kampagne mod terrorisme. Siger at han mener at det, der er i gang i
Afghanistan kun er begyndelsen af en meget lang kampagne, ikke sandt?
PES siger jo, men ikke kun nødvendigvis en militær kampagne, en krig i sin
konventionelle forstand. Siger at vi så, at noget af det første der skete, det var at de
var søde at snære de økonomiske bånd sammen om al Qaeda og andre
terrorgrupper. At man lukkede deres bankkonti og deres finansielle forbindelser
osv. Siger at vi har set det på den diplomatiske front, hvor de amerikanske topfolk
har været rundt for at samle støtte til at isolere Afghanistan. Siger at vi måske
kommer til at se det på den mere konventionelle krigsfront i det som vi talte om for
lidt siden, at det her kan blive en krig som spreder sig ud over Afghanistan. Siger
at han tror man skal lytte meget til de signaler, der kommer i de taler, som
præsidenten holder, fordi det kan godt være at vi en gang imellem fornemmer at
der folk rundt omkring i systemet, som holder oplysninger tilbage eller deciderede
forsøg på, som sagt, at få os til at kigge i en anden retning end der, hvor vi måske
burde kigge henne. Men PES siger at de taler som Bush holder, som han holder
direkte til den amerikanske befolkning består ikke af decideret misinformation, de
består i høj grad i en slags peptalk, nu er kampen gået i gang og nu må vi stå
sammen, nu må vi kæmpe sammen. Siger at han derfor tror det er meget vigtigt at
lytte til de signaler, der kommer fra netop de taler, og et af signalerne, som du jo
også har sagt flere gange er, at det her kan blive en langvarig kamp, en langvarig
krig.
01.01.14 – 01.02.20: NB fortæller at angrebene fortsætter i en eller anden form,
men at noget meget interessant, der er kommet ud her, det er at den Nordlige
Alliance, de her afghanske oprørere, eller modstandere til Taleban i hvert fald, det
er dem, der ligger op i den her lomme op nord på, det nordlige Taleban, sludder og
vrøvl, Afghanistan. De har meldt om Taleban, både officerer og tropper, der
deserterer, der har deserteret i de seneste dage. Siger at de også har meldt at de har
indtaget nogle mindre byer godt nok. NB siger at dette viser at krigen ikke kun
foregår ved hjælp af amerikanske fly, den foregår også på landjorden med
specialstyrker og med den her oprørsbevægelse, den Nordlige Alliance mod
Taleban. Og det skal man ikke kimse ad fordi det kan blive meget meget vigtigt at
den her Nordlige Alliance som jo er Afghanere. De tilhører dog ikke den største
befolkningsgruppe Pashtu men de er dog Afghanere, men at de også kæmper mod
Talebanstyret.
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01.02.20 – 01.03.36: JDP siger at det også er et faktum, at de seneste dage, efter at
truslerne om et amerikansk angreb er blevet mere og mere konkrete, at det har ført
til en stor flygtningestrømning ud af Afghanistan og ind i især nabolandet Pakistan.
JDP taler med Steffen Jensen, som befinder sig i Islamabad.
JDP spørger, hvordan situationen nu er i Islamabad. SJ fortæller at situationen er
meget alvorsfuld, der er ikke så mange på gaden i dag fordi det er den ugentlige
fridag, man forventer demonstrationer først i morgen. SJ fortæller at den
Afghanske præsident vil tale til befolkningen i morgen kl. 10 Pakistansk tid. Siger
at det her er en situation som man tager meget alvorligt, det her det er noget som
man frygter at kunne risikere at vælte regeringen hvis det er sådan at det løber ud
af kontrol fordi stemningen blandt de afghanske flygtninge og den del af den
pakistanske befolkning som er Pashtunere ligesom Afghanerne, er støtten til
Talebanstyret meget udtalt.
01.03.36 – 01.12.49: JDP siger at vi venter på en forbindelse til Ulla Terkelsen i
London, hvor man venter på en udtalelse fra den britiske Premierminister Tony
Blair som jo altså nok er den nærmeste beslægtede med den amerikanske
præsident i angrebet.
JDP siger, at den britiske Premierminister taler netop nu.
TB: ... pride in their courage, their sense of duty, and the esteem with which they
are held throughout the world.
No country lightly commits forces to military action and the inevitable risks
involved.
But we made it clear following the attacks upon the United States on September 11
that we would take part in action once it was clear who was responsible. There is
no doubt in my mind, nor in the mind of anyone who has been through all the
available evidence, including intelligence material, that these attacks were carried
out by the al-Qaeda network masterminded by Osama Bin Laden.
Equally, it is clear that his network is harboured and supported by the Taliban
regime inside Afghanistan.
It is now almost a month since the atrocity occurred. It is more than two weeks
since an ultimatum was delivered to the Taliban to yield up the terrorists, or face
the consequences.
It is clear beyond doubt that they will not do this. They were given the choice of
siding with justice, or siding with terror. And they chose to side with terror.
There are three parts, all equally important, to the operation in which we are
engaged; military, diplomatic, and humanitarian.
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The military action we are taking will be targeted against places we know to be
involved in the al-Qaeda network of terror, or against the military apparatus of the
Taliban. This military plan has been put together mindful of our determination to
do all we humanly can to avoid civilian casualties.
I cannot disclose, obviously, how long this action will last. But we will act with
reason, and resolve. We have set the objectives; to eradicate Bin Laden's network
of terror, and to take action against the Taliban regime that is sponsoring him.
As to the precise British involvement, I can confirm that last Wednesday the
United States government made a specific request that a number of UK military
assets be used in the operation, which has now begun, and I gave authority for
these assets to be deployed.
They include: the base at Diego Garcia, reconnaissance and other aircraft, and
missile-firing submarines. The missile-firing submarines are in use tonight. The air
assets will be available for use in the coming days.
The United States are obviously providing the bulk of the force required and
leading the operation. But this is an international effort. As well as the UK, France,
Germany, Australia and Canada have also committed themselves to take part in it.
On the diplomatic and political front, in the time I have been prime minister I
cannot recall a situation that has commanded so quickly such a powerful coalition
of support, not just from those countries directly involved in military action but
from many others in all parts of the world. That coalition has, I believe,
strengthened, not weakened in the 26 days since the atrocity occurred. This is in no
small measure due to the statesmanship of President Bush to whom I pay tribute.
The world understands that whilst of course there are dangers in acting, the
dangers of inaction are far, far greater - the threat of further such outrages, the
threat to our economies, the threat to the stability of the world.
On the humanitarian front, we are assembling a coalition of support for refugees in
and outside Afghanistan, which is as vital as the military coalition. Even before
September 11, four million Afghans were on the move. There are two million
refugees in Pakistan, and one and a half million in Iran. We have to act, for
humanitarian reasons to alleviate the appalling suffering of the Afghan people, and
to deliver stability so that people from that region stay in that region.
Britain of course is heavily involved in that humanitarian action.
So we are taking action therefore on all those three fronts - military, diplomatic,
humanitarian.
I also want to say very directly to the British people why this matters so much
directly to Britain. First, let us not forget that the attacks of September 11
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represented the worst terrorist outrage against British citizens in our history. The
murder of British citizens, whether it happens overseas or not, is an attack upon
Britain. But even if no British citizen had died, it would be right to act. This
atrocity was an attack on us all, on people of all faiths and people of none. We
know the al-Qaeda network threaten Europe, including Britain, and indeed any
nation throughout the world that does not share their fanatical views. So we have a
direct interest in acting in our own self-defence to protect British lives.
It was also an attack not just on lives but on livelyhoods. We can see that since the
September 11 how economic confidence has suffered with all that that means for
British jobs and British industry. Our prosperity and standard of living therefore
require us to deal with the terrorist threat.
We act also because the al-Qaeda network and the Taliban regime are funded in
large part on the drugs trade. Ninety per cent of all heroin sold on British streets
originates from Afghanistan. Stopping that trade is, again, directly in our interests.
I wish to say, finally, as I have said many times before, that this is not a war with
Islam. It angers me, as it angers the vast majority of Muslims, to hear Bin Laden
and his associates described as "Islamic terrorists". They are terrorists pure and
simple. Islam is a peaceful and tolerant religion, and the acts of these people are
wholly contrary to the teachings of the Koran.
These are difficult and testing times for all of us. People are bound to be concerned
about what the terrorists may seek to do in response.
I should say there is at present no specific credible threat to the UK that we know
of, and that we have in place tried and tested contingency plans which are the best
possible response to any further attempts at terror.
This of course is a moment of utmost gravity for the world. None of the leaders
involved in this action want war. None of our nations want it. We are peaceful
people. But we know that sometimes to safeguard peace, we have to fight.
Britain has learnt that lesson many times in our history. We only do it if the cause
is just.
But this cause is just.
The murder of almost 7,000 innocent people in America was an attack on our
freedom, our way of life and attack on civilised values the world over.
We waited so that those responsible could be yielded up by those shielding them.
That offer was refused. We have now no choice. So we will act; and our
determination in acting is total. We will not let up or rest until our objectives are
met in full.
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Thank you. [TB forlader talerstolen]
01.12.49 – 01.14.06: JDP siger at det var en tale fra London, den britiske
Premierminister Tony Blair, der fortalte og forsøgte at forklare, hvorfor den
britisk/amerikanske har sat angrebet i gang i Afghanistan kl. 18.27 dansk tid i
aften. JDP fortæller at Taleban, der er målet for angrebet, netop har reflekteret over
angrebet, siger at en Talebanambassadør, der hedder Abdul Salem Sajeef siger at
angrebet fra USA og Storbritannien er en terroristhandling, der skal besvares, ”We
cannot hand over Osama to the United States”, vi kan ikke overgive Osama bin
Laden til USA sagde altså Taleban ambassadøren. JDP siger at det er helt tydeligt
at de reagerer på angrebet ved at kalde det en terroristhandling. Og som vi har hørt
før har Taleban også kaldt det her for Jihad, altså en hellig krig, det angreb som
altså er sat i gang tre steder over Afghanistan, Kabul, Kandahar og Jalalabad, et
angreb der begyndte kort for kl. halv syv dansk tid, det er nat i Afghanistan. Et
angreb med krydsermissiler bl.a. og ifølge de oplysninger vi har fået går ud på at
smadre den Afghanske infrastruktur, smadre militæranlæg og smadre
kommunikation og sørge for at Talebanstyret bliver stærkt svækket.
01.14.06 – 01.15.10: JDP fortæller at vi også har Nyhedernes Ulla Terkelsen med
fra London. JDP siger at talen fra TB var meget lang og meget ideologisk, et
tydeligt forsøg fra Premierministeren på at forklare hvorfor man har indledt denne
krig.
UT siger at den helt klart havde Churchillske overtoner, i det at det er princippet i
krigen, man går i krig for en princips skyld, man går ikke i krig fordi man selv er
blevet angrebet. Siger at den gang Storbritannien gik ind i den anden verdenskrig
var det som bekendt fordi at Polen var blevet angrebet af tyskerne, man var ikke
selv blevet angrebet. Og det Tony Blair understregede hele vejen igennem var at
det er rigtigt at vi ikke selv er blevet direkte angrebet, angrebet fandt sted i et andet
land, men princippet i det er at vi skal gå i krig og bekæmpe den ondskab, der
breder sig med terroren. Han understregede også at selv om der ikke havde været
britiske dræbte, altså lad os sige at der ikke havde været nogen britiske dræbte i de
to tårne, hvad der jo var, så var man gået i krig alligevel.
01.15.10 – 00.16.22: JDP siger at også den amerikanske præsident GWB har talt i
aften til den amerikanske nation, eller i formiddag, fordi det er formiddag over i
staterne. Spørger Niels om der er nyt fra telegrambureauerne.
NB fortæller at elektriciteten er vendt tilbage til Kabul og Taleban bekræfter at
kontroltårnet i lufthavnen er blevet ramt, men at der har været flere eksplosioner.
Siger at der så er en masse telegrammer om hvordan Bush har været meget, meget,
meget nøje med at underrette alle sine allierede, både gamle allierede og nye
allierede, det vil sige både den Nordlige Alliance [KRIG MOD TERROR: George
Bush: Det afghanske Talebanstyre betaler prisen for ikke at efterkomme
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amerikanske krav.] der blev orienteret i morges om at angrebene ville komme og at
vi også hørte tidligere at Putin ville blive orienteret.
JDP siger at også den italienske ministerpræsident, Silvio Berlusconi, at han er
blevet orienteret om angrebet fra USA inden det blev sat i gang over Afghanistan i
aften og at han nu har meldt at Italien nu er i en form for, skal vi sige en lettere
undtagelsestilstand. Altså det man kalder ”Alert” af frygt for den terrorisme, der
kan blive svaret fra Taleban på angrebet her til aften.
10.16.22 – 01.23.53: JDP præsenterer en gæst i studiet, Dan P Termansen,
Orlogskaptajn fra Forsvarsakademiet. JDP siger at han ikke ved, hvor meget DPT
har fulgt med endnu, men vi hører lige at strømmen er tilbage i Kabul, peger det på
at den første bølge er ved at være over nu?
DPT siger at han helt bestemt tror, at det vi har set, det er den chokeffekt som vi
også regnede med at ville komme, hvor at man vil indsætte angreb samtidig på de
fleste steder, lamme de muligheder som Taleban har for at adressere befolkningen
og også de militære installationer som måtte findes i området med en chokeffekt.
JDP spørger om det angreb vi har set med krydsermissiler og fly, om det er det
forventede angreb på Kabul og de andre byer. DPT siger at det er muligt at det
angreb som vi ser, at det som vi offentliggør vil tilfredsstille den amerikanske
befolkning i forhold til den hævnaktion som alle går og venter på.
JDP viser DPT et billede af, hvor de amerikanske styrker er placeret i det central
asiatiske område. Siger at 30.000 amerikanske soldater er der som sagt i området,
fire hangarskibe med 300 fly og selvfølgelig en frygtelig masse
efterretningssatellitter osv. til at prøve at lokalisere, hvor fjenden, hvor
Talebansoldaterne og ikke mindst Osama bin Laden er. Siger at det her så er den
amerikanske styrke, siger at det vel slet ikke er en operation, der er total endnu.
DPT siger at han tror at operationen har set sit stadie nu, at den ikke vil se flere
angreb i aften. Siger at han tror at det er straffeaktionen som USA har indledt, og
så er det det.
JDP spørger DTP hvad den næste fase er, efter hans mening. DTP siger at det er de
skjulte operationer som foregår udenfor offentlighedens kendskab, siger at man
heller ikke kan udelukke, at den operation som er iværksat nu også har haft til
formål, eller kombineret med måske, en befrielsesaktion af de vestlige borgere som
er i området. JTP siger at det er de otte nødhjælpsarbejdere fra bl.a. USA, der
sidder anholdt i Kabul for at have udspredt kristen viden eller forsøgt at
argumentere for kristendommen i landet, hvad jo er en forbrydelse.
JDP siger at man hører, angreb på lufthavne, militære baser og sådan noget, siger
at det vel også må have stor strategisk betydning at amerikanerne og briterne
bomber noget af den militære infrastruktur i landet. DTP siger at der ikke er nogen
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tvivl om, at det er for at vise at USA har viljen og evnen til at angribe når de har
lyst og hvor de har lyst. Det er en del af den psykologiske overordnede krig som
USA har kørt mod Taleban gennem længere tid. Siger at vi også har set at
styrkeopbygningen også har været gennemført over det seneste par uger. Hvor
også en meget stor del af den er en psykologisk krigsførelse som man har kørt over
for Talebanstyret.
JDP siger at vi også hørte forlydender om det dernedefra, at mange af
Talebanstyrets soldater deserterer og flygter ud af landet og det er vel også en del
af den moralske krig, det forsøg på at svække deres tro på at de kan gøre
modstand. DTP siger at der ikke er nogen tvivl om at man har regnet med at mange
af de Talebanske styrker vil desertere, når man blev udsat for et angreb, fordi at
moralen i og for sig ikke er særlig høj hos Talebanstyrkerne.
[Billeder af den grønne nattehimmel over Kabul] JDP siger til DTP at vi nu kan se
billeder direkte fra [KRIG MOD TERROR, Talebanstyret: Angrebet er en
”terroristhandling”, vi udleverer ikke Osama bin Laden] hovedstaden, fra Kabul.
Fortæller om enkle lys dernedefra og som NB fortalte for lidt siden er strømmen
vendt tilbage til hovedstaden. Siger at han ikke ved om han kan spørge sådan, men
spørger hvad han får ud af at se det billede fra aktionens mål. DTP siger at han
ikke umiddelbart får særlig meget ud af det. Siger at det i hvert fald indikerer at
angrebet er ophørt, at luftskytset ikke længere er aktivt, der er måske enkle
eksplosioner, men synes at det indikerer at det er den første bølge vi har set. Siger
at vi nok ikke ser mere umiddelbart.
JDP fortæller at hovedstaden Kabul i 2 timer var uden strøm, men at den nu er
vendt tilbage, og at angrebet altså har ramt både Kabul, Kandahar og Jalalabad, tre
byer i Afghanistan. Spørger om DTP kan sige noget om valget af de mål,
naturligvis hovedstaden men også de to andre angrebsmål. DTP siger at han tror at
de har lagt tyngden på de militære installationer som har været, sige at der har
været specialstyrker i området i et godt stykke tid nu, og de har brugt meget tid på
netop at finde de militære installationer og finde ud af, hvad der skulle til for at
beskyde dem og hvad der skulle til for at neutralisere dem. Siger at han også tror at
det spionfly vi så her forleden, som blev beskudt, det havde også et formål med at
kortlægge de sidste detaljer i Kabul men også for at afprøve deres
luftforsvarssystem i forhold til et eventuelt angreb.
JDP spørger om man kunne forestille sig at med det angreb, der er i gang nu, som
vi altså kan følge på TV som er en offentlig del af krigen, samtidig foregår nogle af
de skjulte aktioner fra USAs og [KRIG MOD TERROR: Taleban-ambassadør i
Pakistan: Vi forsøgte at finde en løsning, men USA har valgt magt og arrogance.
Fattige Afghanere vil dø, USA er ansvarlig] den britiske styrke. DTP sige at der
ikke er nogen tvivl om at det her angreb vil være koordineret med mange skjulte
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operationer, netop for at udnytte den chokeffekt, der har været, netop fordi at der
ikke har været noget strøm og lys i byen, men også at der er opstået en meget stor
forvirring blandt de amerikanske styrker, fordi de ikke har noget
sammenhængende kommandokontrolnet.
JDP spørger, hvad det er for nogle skjulte aktioner, der kan være i gang nu. DTP
siger at det kan være skjulte angreb mod andre militære installationer, siger at der
har været forlydender om at de har befæstet de forskellige højdedrag omkring
f.eks. Kabul og der kan man forestille sig at det har været en del af
specialstyrkernes opgave.
JDP siger, at det forlyder fra London, fra telegrambureauerne derover fra at Tony
Blair har sagt at britiske undervandsbåde, submarines, har sendt missiler af sted
mod Afghanistan. Spørger om det er det man kunne forvente, at missilerne
kommer derfra. DTP siger at krydsermissiler bliver sendt af sted fra ubåde, de er
en af de platforme, der findes, de kan også være afsendt [KRIG MOD TERROR,
George Bush: Vi vil ikke opgive, vi vil ikke vakle, og det vil ikke slå fejl for os]
fra skibe i området. Siger at det som sagt er en af de muligheder der er for at
afsende missiler.
JDP siger at det er en koordineret aktion, primært mellem amerikanerne, som
leverer den største del af styrken, men også briterne, hvordan laver man den
fordeling i den hemmelige planlægning, der har været i gang i ugevis. DTP siger at
det er en meget stor koordinationsopgave, netop at iværksætte en så stor operation,
og som sagt har den jo været i gang i et par uger, netop hvor man har formet
kamppladsen. Man har foretaget efterretninger og kortlagt de områder, hvor der
findes militære installationer, så har man kunnet sætte sig ned og så udarbejdet en
stor operationsordre, som så har fortalt hver enkelt enhed, hvor de skulle slå til og
hvad de skulle slå til med.
[KRIG MOD TERROR: FN: 400.000 afghanere vil flygte til Iran, men de får ikke
lov til at komme ind i landet. Iran huser allerede 2 mio. afghanere.] JDP siger at
når man ser sådan et angreb, der måske nu er stilnet af i de tre afghanske mål her
til aften, men som har været meget voldsomme, krydsermissiler osv. Spørger
hvilken risiko der er for civilbefolkningen, at den også bliver ramt, at der bliver
civile ofre. DTP siger at den Nordlige Alliance har advaret befolkningen om at
være i nærheden af militære installationer, det gjorde de allerede i eftermiddags.
Siger at specialstyrkernes opgave ikke kun har været at kortlægge de militære
installationer men også at finde ud af hvor der er koncentrationer af civile, sådan så
at man netop ikke kommer til at ramme civilbefolkningen.
01.23.53 – 01.26.48: NB spørger Orlogskaptajnen om der er noget, der overrasker
ham ved det her angreb. Siger at der ikke er så mange store mål dernede, men at
der meget hurtigt kommer meldinger om jagerfly. Siger ”Det overrasker dig ikke”
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DTP siger nej, at han ikke tror krydsermissiler alene kan klare opgaven. Siger at
der skal temmelig mange til, fordi der er mange forskellige militære mål og de har
ikke været af særlig stor udstrækning. Så det har helt sikkert været akkompagneret
med jagerfly.
NB spørger om man altså har brug for jagerflyene for at ramme mindre mål, endnu
mere præcise. DTP siger at det simpelt hen er for at få samtidighed i angrebet og få
den chokeffekt, som man ønsker.
JDP spørger til modstanderne, det afghanske militær, Talebanstyrets hær. Spørger
hvor stærk den er. [Billede af et kort over området omkring Afghanistan] DTP
siger at der har været mange forskellige forlydender omkring Talebanstyrets hær...
JDP siger at det vi har på nu, det er et kort, der viser Afghanistan, der er markeret
med lysegrønt, siger at det er et kort, der forsøger at markere, hvilke nogle støtter
som Afghanerne har i området. I naboområdet. NB indskyder, at det er
amerikanernes støtter. JDP bekræfter.
DTP siger ”for at vende tilbage til spørgsmålet”, så tror han at man kan se at
Talebanstyrets hær ikke er særlig stærk i forhold til hverken militært isenkram eller
moral. Træningsmæssigt tror han heller ikke den er så forholdsvis stærk i forhold
til de amerikanske styrker, selvfølgelig.
JDP spørger om det er muligt for briterne og amerikanerne nu, helt at
uskadeliggøre Talebans hær, altså simpelt hen fjerne deres mulighed for over
hovedet at forsvare sig. DTP siger at den nok er for spredt til at man umiddelbart
kan neutralisere hele hæren på en gang. Siger at han ikke tror det er formålet, siger
at det han tror er formålet at vise at USA kan slå til hvor de vil og hvor de har lyst
og hvornår de har lyst. Siger at man så vil udnytte den chokeffekt til at rette angreb
mod isolerede militære installationer, og så resten regner man nok med at der vil
foregå en stor desertering fra de militære stillinger. Og skabe den panikeffekt, som
man ønsker.
JDP siger at det også er kommet frem at en del af det her angreb, eller af den store
kampagne der er i gang, som amerikanerne kalder den, en kampagne. At formålet
med den er at svække Talebanstyret. Hvis man både generer deres militær og
sørger for at soldaterne deserterer, det er så mål et i aktionen. Siger, at det andet
mål, som det er blevet talt meget om, det er ”Find Osama bin Laden”, den
hovedmistænkte for terrorangrebet den 11. september. Spørger hvordan DTP ser
de muligheder lige nu. DTP siger at det er utrolig svært at vurdere. Siger at han
ikke er sikker på at, andet end at man måske har lokaliseret et område, hvor bin
Laden befinder sig, men siger at det ikke er sikkert at de har lokaliseret ham over
hovedet. Siger at man ikke kan udelukke det med, at de vil kombinere det med en
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gidseltagning eller en tilfangetagelse, hedder det, af OBL. Siger at det nok ikke er
hovedformålet med operationen.
01.26.48 – 01.28.48: JDP siger til seerne, at grunden til at hele aftenens program er
flyttet, er at amerikanske og britiske styrker kl. 18.27 dansk tid i aften har indledt
det ventede angreb på Afghanistan, det forlyder nu fra Kabul at strømmen nu er
kommet tilbage, altså at der ikke bliver angrebet lige nu. Men altså, tre byer er
blevet ramt, det er altså Kabul, det er Kandahar og Jalalabad. Et angreb der som
sagt har været længe ventet, siger at vi følger udviklingen i aften her fra TV2
Nyhederne. Siger at vi lige skal tage et tilbageblik på de seneste dages udvikling.
Indslag af Martin Ramsgård, der fortæller at Talebanstyrets ambassadør i Pakistan
[Pressemøde med ambassadøren] her i eftermiddags kom med endnu en melding,
som resten af verden ikke kunne acceptere. Styret tilbød selv at retsforfølge Osama
bin Laden.
Talsmand for ambassadøren: If Americans are convinced that they have solid
evidence, we are ready for his trial in Afghanistan and they have to introduce that
evidence to the court.
[Billeder af nattehimlen over Afghanistan] MR fortæller at svaret kom tyve
minutter i syv, hvor de første meldinger om eksplosioner i Kabul rullede ind.
[Transportfly lander] MR siger, at der dagen igennem har været flere
begivenheder, der pegede på at angrebet ville komme netop her til aften. Siger at
amerikanske transportfly i morges ankom til Usbekistan, ifølge kilder var der op
mod 1000 specialtropper om bord. Talebanernes eget nyhedsbureau også meddelte
at 8.000 Talebanske tropper var på vej mod grænsen til Usbekistan. Siger at det
dog ikke er blevet bekræftet.
[Billeder af afghanske soldater] MR fortæller at den klareste besked kom fra
oprørsbevægelsen, der bekæmper Talebanstyret og kontrollerer den nordlige del af
Afghanistan. Det er det, der hedder den Nordlige Alliance. Alliancens
udenrigsminister sagde tre timer før angrebet at de havde fået besked på, at lukke
det luftrum de havde kontor over. [Nattehimmel] Han sagde også at angrebet ville
komme indenfor ganske kort tid, inden for timer. Alliancens udenrigsminister fik
ret.
01.28.48 – 01.30.02: JDP siger at diplomatiet i hvert fald har tabt i den her kamp
mellem Afghanistan og vesten, for Taleban har udtalt her til aften at angrebet fra
USA og Storbritannien bliver betragtet som en terroristhandling og at en hellig
krig nu er i gang.
NB siger at JDP nævner diplomatiet, fortæller at en af de stater der har det mest
anstrengte forhold til USA, nemlig Iran, har holdt påfaldende lav profil. Siger at
man har valgt endnu ikke at kommentere angrebet, dog har statskanalen udskiftet
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et skemalagt program med dækning af angrebet. Hver halve time sender man et
program under titlen ”Blindt angreb” og fortæller her om den seneste udvikling i
angrebet, som Nyhederne gør her. Gentager at Iran har holdt påfaldende lav profil.
Siger at noget andet, der er interessant med diplomatiet er, at den russiske allierede
som man lige pludselig fik i den her internationale koalition mod terror, der har vi
nu fået at vide at Vladimir Putin blev informeret syv minutter før angrebet
angiveligt gik i gang. Så mere allieret er man åbenbart ikke end at man har ventet
til sidste øjeblik. JDP siger at det er en lignende melding som den, der er kommet
fra Tysklands kansler Gerhard Schrøder.
01.30.02 – 01.33.45: JDP præsenterer at vi har Bo Bischoff på telefonen, at han er
minerydderekspert, og som for få uger siden kom hjem fra Afghanistan. Spørger
hvad hans kommentar er til det korte, timelange angreb, der tilsyneladende har
været i gang nu.
BB siger at det er det, verden har ventet på i ugevis, siden 11. september.
JDP spørger hvordan han ser faren, eller fra vestens side mulighederne i
operationen. BB siger at han snarere vil sige faren. Siger at det har kan risikere... at
det givetvis vil efterlade et magtvakuum i Afghanistan. Og det han tænker på, det
er jo selvfølgelig den humanitære situation, hvor man kan forvente, at der vil være
et anarki i Afghanistan med store flygtningestrømme.
JDP spørger om det er BBs vurdering som vi hører fra Kabul, at hundredevis,
måske tusindvis talebansoldater har deserteret, altså at moralen i det afghanske
styre er meget lav, at folk flygter fordi de simpelt hen ikke tror på Taleban. Med
BBs kendskab dernedefra. BB siger at det er hans vurdering at moralen i Taleban
er dårlig, siger at de Talebanfolk han har haft kontakt med i Afghanistan har på det
seneste været meget kritiske over for styret. Siger at de store brede masser, siger at
der er bekvemmelighedstalebanere, ligesom der var bekvemmelighedsnasister
under anden verdenskrig, så hans vurdering er, at hvis det går den gale vej, ja så
hænger folk jo ikke på.
NB siger at vi har set at USA og den såkaldte koalition mod terror har forsøgt at
stable en lokal eksilkoalition sammen med den her gamle konge i spidsen, spørger
om det er noget han mener er noget, der over hovedet kan bruges til noget. BB
siger at det må bero på en vurdering, hvordan de forskellige grupper stiller sig til
kongen som den nye leder for Afghanistan. Siger at det man kan frygte er, at man
vil se det, der også skete efter at Sovjetunionen trak sig ud, altså et anarki. Dertil
nærmer vinteren sig og der vil være store vanskeligheder ved at yde humanitær
bistand. Måske også for Pakistan, fordi situationen der også er labil. Det kan være
vanskeligt at forsyne det med ganske almindelig medicin og fødevarer, at få det
ind til de her mennesker. Siger at det er et vanskeligt spørgsmål, at der ikke er
nogen umiddelbar erstatning for Taleban regimet.
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NB siger at den Nordlige Alliance har ét mål, at vælte Taleban og som BB selv
siger, så kan det nemt blive anarki dernede. Spørger hvor længe den Nordlige
Alliance holder sammen. BB siger at han ikke kender meget til den nordlige
alliance. Siger at den er sammensat af et begrænset antal etniske grupper, Usbekere
og Tsadjiker og så Afghanere, altså de mindretal, som er oppe i nord. Siger at han
ikke ser den Nordlige Alliance som noget alternativ til Talebanstyret, det har den
engelske Premierminister jo også udtalt.
01.33.45 – 01.34.50: JDP siger at det forlyder på AP, Associated Press bureauet, at
Osama bin Laden, altså den hovedmistænkte for terrorangrebet den 11. september
på Pentagon og WTC, har sendt en video, der er blevet offentliggjort af al Jazeera
tv, der holder til i Kairo, altså den egyptiske hovedstad. Og her siger Osama bin
Laden at krigen mod Afghanistan og mod ham er ”War on Islam”, altså en
krig mod hele islam, og det er altså den første udtalelse man har fået af
Osama bin Laden, som styrkerne sandsynligvis også leder efter i disse minutter i
de afghanske bjerge.
NB siger at der nu kommer meldinger ud gennem Islamabad, som er lidt
interessante, siger at Orlogskaptajnen måske kan kommentere dem bagefter, men
at eksplosioner og ild bliver set i lufthavnen i Mazir i Shariff, det er altså oppe
nord på. Det er det ene. Og det andet er at snesevis af amerikanske helikoptere og
jetfly flyver over det [KRIG MOD TERROR: ”Dette er et angreb på et uafhængigt
land, og vi vil kæmpe til sidste mand”, siger Talebans ambassadør i Pakistan.]
Siger at det er afghanske oppositionskilder, der fortæller det her til AFP.
01.34.50 – 01.36.02: JDP spørger DPT, hvad han får ud af informationerne om de
eksplosioner, som NB omtaler her. DPT siger at han synes det bekræfter at der er
specialoperationer i gang som har udnyttet den chokeffekt som man har iværksat.
Siger at de helikoptere, det netop er nogle, der bliver anvendt for at få styrkerne ud
igen, eller sætte dem ind, alt efter, hvor langt de nu er kommet i operationen. Siger
at de så sandsynligvis har været inde og placere sprængstof på steder, hvor de
gerne vil have tingene ødelagt.
JDP siger at en del af operationen selvfølgelig er at få soldaterne ud af fjendens
område igen, siger at vi så at USA sluttede Golfkrigen uden at miste så meget som
en eneste soldat. Spørger om risikoen er større i operationen i Afghanistan. DPT
siger at man må formode at der er en langt større risiko forbundet med den her
operation, fordi det er en operation, der foregår inde i fjendeland, hvorimod det var
en frontkrig vi så i golfkrigen. Så risikoen er langt større her. Siger at det også er
derfor at man har lagt så meget vægt på at lamme Talebanhærens muligheder for at
udøve luftforsvar.
01.36.02 – 01.38.33: JDP siger at der er nyt fra kollegaerne på CNN. NB siger at
CNN har rimeligt gode forbindelser, langt ind i det amerikanske militær,
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regeringsadministration og statsapparat, siger at de fortæller at en ny angrebsbølge
er på vej, og at det denne gang skal være rettet mod Kandahar. Siger at det skulle
være Talebanlederen Mullah Omar, Mohammed Omar, den her mand, der kun
findes et billede af i verden, Talebanlederen Mullah Mohammed Omar, skulle altså
være målet for denne her anden angrebsbølge. [Nattehimmel, nu med flere glimt]
Siger at de billeder vi ser her vistnok er fra Kabul. Siger at vi ser nye detonationer.
NB siger at en anden angrebsbølge vel lyder meget rimelig.
JDP siger at det seneste, der er kommet er fra den Pakistanske hovedstad,
Islamabad, som fortæller at det også er under angreb. Siger at angrebene er mere
intense og tungere end den første bølge, altså den, der begyndte for godt to timer
siden i Afghanistan.
JDP siger til DPT at en ny bølge muligvis er på vej, spørger om den vil ligne den
første eller hvad man kunne forvente nu. DPT siger at det er meget svært at sige.
Siger at det kan være en forlængelse af den operation, hvor man netop har lammet
luftforsvaret. Siger at det er en del af den militære operation at man tilsikrer sige
luftherredømmet i området sådan at man kan operere frit i luften, for derefter at
kunne udføre den egentlige operation [KRIG MOD TERROR: Britiske ubåde med
krydsermissiler deltager i angrebet på Afghanistan] som måske er rettet mod
Osama bin Laden eller Omar, som det er blevet sagt her.
JDP retter det han sagde, før siger at det naturligvis ikke er et angreb på Pakistans
hovedstad, Islamabad, men at det er oplysninger der kommer fra et nyhedsbureau
derfra.
[NB ser på en computerskærm] ”Det er det nemlig, og nu kommer der flere
oplysninger her.” Siger at det er den Nordlige opposition, som nu føler sig rimelig
fortrøstningsfuld må man sige, den siger at Taleban kun vil beholde magten i
Kabul i ganske få dage. Det siger Abdullah Abdullah, deres såkaldte
udenrigsminister, det var ham, der tidligere på dagen antydede at et angreb var
nært forestående. NB siger, at så vidt han er orienteret har den Nordlige opposition
erobret nogle få byer i de seneste dage i nogle mindre kampe med Taleban og
ligger altså de her 40-45 kilometer nord for hovedstaden Kabul. Siger at selv om
hovedstaden måske ikke er strategisk afgørende for kontrol, så er det utrolig vigtigt
at kontrollere en hovedstad. Det er så hvad oppositionen siger lige nu, stærkt
foranlediget af det amerikanske angreb.
01.38.33 – 01.40.00: JDP siger at vi skal direkte til den amerikanske tv station
CNN [billeder fra CNN, Breaking News. Osama bin Laden taler i mikrofon,
klipper i baggrunden. Et gevær i baggrunden. Iklædt militær uniform. Tekst i
grafik: Bin Laden: America is filled with fear.] der har billederne af Osama
bin Laden. JDP siger at han ikke ved om der er lyd på, siger at han tier stille.
[Dårlig lyd, OBL høres ikke] JDP siger at der ingen lyd er. Siger at det
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sandsynligvis kan være den video, der altså er optaget af bin Ladens egne folk og
sendt til en egyptisk tv-station. JDP siger at som vi kan se står der nedenfor et citat
fra bin Laden, der siger ”America is filled with fear”, altså amerika er fyldt med
frygt, siger at det er rigtigt [KRIG MOD TERROR: Politiet i København overvejer
øget beredskab. Risiko for ”protester” i hovedstaden.], at det er en optagelse fra
bin Laden som er blevet sendt til den egyptiske tv-station i Kairo som vi fortalte
om for lidt siden. Siger at han ikke ved, hvor langt videoen er, men at vi nok
vender tilbage lige om lidt med seneste nyt.
NB siger at det skal vi nok få. Siger at der er et fornyet angreb, en anden
angrebsbølge, mod Kandahar, angiveligt i en jagt på Mohammed Omar, lederen af
Taleban. Fortæller om meldingerne her, som han synes er meget interessante, fra
den nordvestlige del af landet. Eksplosioner i Msazar i Shariff, hvor der ligger en
stor lufthavn og informationerne fra den Nordlige Alliance om at amerikanske
helikoptere og fly nu er set i luften. Snesevis af helikoptere og fly. Siger at vi også
så billederne fra Kabul også før, tilsyneladende med nye eksplosioner.
01.40.00 – 01.41.21: JDP fortæller at som sagt, så talte den amerikanske præsident
GWB, kort efter at angrebet gik i gang 18.27 dansk tid til det amerikanske folk, og
kort tid efter var det så den britiske Premierminister Tony Blair, der talte direkte til
sin nation fra London. Siger at vi her har et uddrag af det Tony Blair sagde i aften.
TB: It is now almost a month since the atrocity occurred. It is more than two weeks
since an ultimatum was delivered to the Taliban to yield up the terrorists, or face
the consequences.
It is clear beyond doubt that they will not do this. They were given the choice of
siding with justice, or siding with terror. And they chose to side with terror.
There are three parts, all equally important, to the operation in which we are
engaged; military, diplomatic, and humanitarian.
The military action we are taking will be targeted against places we know to be
involved in the al-Qaeda network of terror, or against the military apparatus of the
Taliban. This military plan has been put together mindful of our determination to
do all we humanly can to avoid civilian casualties.
01.41.21 – 01.43.10: JDP siger at vi skal tilbage til direkte tilbage til billeder fra
den amerikanske tv station CNN, [Billede af OBL. KRIG MOD TERROR: George
Bush: Aktionen er en del af vores kampagne mod terrorisme. I dag er det
Afghanistan – men kampen er bred] JDP siger at vi her altså ser Osama bin Laden.
Lettere dårlig oversættelse af videoen læses, samtidig med at den vises: where
people got killed. This is not our crime. Or in Iraq, who are being killed in Iraq.
This is not a crime and those when they were attacked in Nairobi and those in
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Salaam were attacked. I say that these events have split the whole world into two
camps. The camp of belief and the camp and the disbelief.
NB: Det her har delt verden i to, en verden af troende og en verden af ikke troende.
Oversætter: .... Shall support his religion. Now the winds of change has blown up
now. [...] And to America I say to it and to its people this, I sware by God the
Great, America will never dream, nor those who live in America will never taste
security
NB: Dem der lever i USA vil aldrig nogensinde igen smage sikkerhed.
Oversætter: ... Unless we feel security and safety in our land and in Palestine.
[Billedet zoomer ud, vi ser at bin Laden sidder sammen med tre andre mænd]
NB: Med mindre vi får lov til at føle fred og sikkerhed her og i Palæstina. Og
henviser dermed til den Palæstinensiske konflikt med Israelerne, [Studiet] som
OBL jo er gået meget op i og er meget allieret med, om man så må sige.
01.43.10 – 01.44.25: JDP siger at det er en tale som helt klart opfordrer til
konfrontation, til hellig krig, mod modstanderne, mod USA og vel mod
Storbritannien og resten af vesten som støtter angrebet her. Siger at en ting, der
undrer ham er, at det er dagslys på billederne i Afghanistan, hvis han er der. [DPT
nikker i baggrunden] Han står i bjergene i tydeligt dagslys, men angrebet er sat ind
midt om natten, så det er formodentlig optaget længe før det her er sket.
NB siger at Osama bin Laden som os andre har kunnet se at den her reaktion, den
her væbnede reaktion ville komme. Og har så forberedt en videotale, som så
mange gør, politikere og deslige. Og her kommer han så [KRIG MOD TERROR:
Kandahar i det sydlige Afghanistan er ramt af det andet angreb. Muligt mål:
Talebanleder Mullah Mohammed Omar.] med de erklæringer og de holdninger
som vi har hørt ham sige før. NB fortæller at vi har nogle af hans citater på et eller
andet bånd.
JDP siger at vi naturligvis nok skal tekste talen fra bin Laden til senere i aften, så
De kan høre hvad det er al Qaeda lederen sagde fra sit skjul, formentlig fra
bjergene i Afghanistan. Den video, der altså er sendt til en egyptisk tv station.
NB siger at han ved at vi har tekstet nogle citater fra bin Laden, siger at det kan
være at vi kunne få dem i maskinen, de er tekstede. Siger at han ellers lige kan
fortælle...
01.44.25 – 01.47.02: JDP afbryder, siger at vi arbejder på at finde dem frem, men
siger at vi imens skal tilbage til den pakistanske hovedstad, Islamabad, til Steffen
Jensen. JDP spørger hvad det seneste nyt er fra det afghanske naboland, hvor du er.
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SJ fortæller at det man siger dernede er, at der næsten ikke er nogen chance for at
amerikanerne har ramt Osama bin Laden, endsige skadet hans al Qaeda netværk,
fordi alle hans folk har forladt de baser som amerikanerne kender til for længst.
Siger at det eneste man har ramt er nogle huse, der vitterligt ikke betyder noget.
Siger at der hvor amerikanernes angreb kan betyde noget er i forhold til at ramme
Talebanernes militære infrastruktur, og dermed på den ene side svække dem så
meget at Nordalliancen kan gå styrket frem, men også så meget at de måske selv
vil gå ud og finde bin Laden og udlevere ham til amerikanerne. Siger at der næppe
er nogen chance for at amerikanerne har ramt bin Laden eller endsige skadet hans
netværk.
JDP siger at det lige er blevet bekræftet af Reuters, via en kilde i Islamabad, der
hvor SJ er, der bekræfter en Taleban ambassadør at både OBL og Talebanlederen
MMO er i live efter den første amerikansk/britiske angrebsbølge i aften på
Afghanistan.
JDP spørger til flygtningestrømmen, siger at man taler om hundrede tusinder af
mennesker, der vil flygte ud af Afghanistan af frygt for krigen. Spørger om den
kraftige strøm af mennesker fortsætter. SJ fortæller at flygtningestrømmen indtil
nu har været mindre end UNHCR, FNs Højkommissariat for flygtninge har frygtet.
Siger at det til en vis grad hænger sammen med at Pakistanerne har holdt
grænseovergangene lukkede. Til gengæld siger de at de vil åbne
grænseovergangene, hvis strømmen virkelig bliver stor. Siger at vi har hørt fra
lastbilschauffører, der er kommet over grænsen fra Afghanistan, at hvor der før sad
mange Afghanere på den Afghanske side af grænsen, at mange af dem for nogle
dage siden var vendt tilbage til deres hjem da der ikke var kommet noget angreb.
Siger at mange frygter, at siden angrebet er sat i gang, at vi kommer til at tale om
titusindvis og hundredetusindevis af flygtninge. Fortæller at man samtidig siger her
i Pakistan at amerikanerne vil gøre alt for at forsøge at holde antallet af civile ofre
nede på et absolut minimum fordi det er meget vigtig for amerikanerne at kunne
holde sammen på en alliance, der indbefatter både muslimske og arabiske lande,
for at det ikke skal tage sig ud som et vestligt angreb på islam eller et vestligt
angreb på en arabisk terrorist, men en samlet verdens angreb på terrorisme. Siger
at det derfor er meget vigtigt ikke at få nogle civile ofre, fordi det kunne få nogle
af de islamiske lande til at trække sig ud af alliancen.
01.47.02 – 01.48.21: NB siger, at der ikke er så meget nyt om krigen fra
bureauerne lige nu, andet end citaterne fra OBL, der advarer USA. Siger at han
tidligere har advaret USA, det har han gjort flere gange i flere interviews. F.eks.
har han sagt ”De vestlige regimer og USAs regering bærer selv skylden for,
hvad der måske vil ske”. Det sagde han for tre år siden ”Hvis deres folk ikke
ønsker at blive skadet i deres eget land, burde de vælge regeringer, som er
deres sande repræsentanter.
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JDP bryder ind med noget af det, som Osama bin Laden har sagt på videoen, der er
blevet vist i egyptisk tv, er at det, der skete i USA, altså den 11. september,
terrorbombningen der, er naturlig på den ignorante politik, altså den overlegne
politik, som Amerikanerne fører. Siger at det er helt tydeligt, at OBL forsvarer
terrorangrebet på USA og måske næsten indrømmer, at det var hans
forfærdelige værk.
NB siger at han tidligere aldrig har påtaget sig skylden for nogen af de ting han er
mistænkt for. Siger at ved nogle af de ting han er mistænkt for har beviserne mod
ham været stærkere end ved andre. For bombningerne af de amerikanske
ambassader i Kenya og Tansania, der sidder folk dømt, og flere af dem har fortalt
de amerikanske myndigheder om, hvordan al Qaeda netværket var afbrudt. Eller
var involveret undskyld.
01.48.21 – 01.49.07: JDP opsummerer, at det ventede angreb på Afghanistan er sat
i gang kl. 18.27. Siger at programfladen er ændret, at de sender Nyheder fra
Afghanistan så længe der er angreb, siger at meget tyder på at en anden
angrebsbølge nu er i gang, siger at den første, som varede ca. en time og havde tre
byer som mål nu sandsynligvis er blevet afløst af en angrebsbølge nr. 2 rettet mod
Talebanstyret og ikke mindst OBL.
01.49.07 – 01.53.54: JDP siger at vi skal til måske hovedpersonen i angrebet her,
nemlig den amerikanske præsident, der kort efter at angrebet gik i gang, talte GWB
til den amerikanske nation, her er et længere sammendrag af Bushs tale.
GWB: … the United States military has begun strikes against Al Qaeda terrorist
training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a
terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban
regime.
We are joined in this operation by our staunch friend, Great Britain. Other close
friends, including Canada, Australia, Germany and France, have pledged forces as
the operation unfolds.
More than 40 countries in the Middle East, Africa, Europe and across Asia have
granted air transit or landing rights. Many more have shared intelligence. We are
supported by the collective will of the world.
More than two weeks ago, I gave Taliban leaders a series of clear and specific
demands: Close terrorist training camps. Hand over leaders of the Al Qaeda
network, and return all foreign nationals, including American citizens unjustly
detained in your country.
None of these demands were met. And now, the Taliban will pay a price.
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By destroying camps and disrupting communications, we will make it more
difficult for the terror network to train new recruits and coordinate their evil plans.
Initially the terrorists may burrow deeper into caves and other entrenched
hiding places. Our military action is also designed to clear the way for
sustained, comprehensive and relentless operations to drive them out and
bring them to justice.
At the same time, the oppressed people of Afghanistan will know the
generosity of America and our allies. As we strike military targets, we will
also drop food, medicine and supplies to the starving and suffering men and
women and children of Afghanistan.
The United States of America is a friend to the Afghan people, and we are the
friends of almost a billion worldwide who practice the Islamic faith.
The United States of America is an enemy of those who aid terrorists and of
the barbaric criminals who profane a great religion by committing murder in
its name.
This military action is a part of our campaign against terrorism, another front in a
war that has already been joined through diplomacy, intelligence, the freezing of
financial assets and the arrests of known terrorists by law enforcement agents in 38
countries.
Given the nature and reach of our enemies, we will win this conflict by the patient
accumulation of successes, by meeting a series of challenges with determination
and will and purpose.
Today we focus on Afghanistan, but the battle is broader. Every nation has a
choice to make. In this conflict, there is no neutral ground. If any government
sponsors the outlaws and killers of innocence, they have become outlaws and
murderers themselves. And they will take that lonely path at their own peril.
I'm speaking to you today from the Treaty Room of the White House, a place
where American presidents have worked for peace.
We're a peaceful nation. Yet, as we have learned, so suddenly and so tragically,
there can be no peace in a world of sudden terror. In the face of today's new threat,
the only way to pursue peace is to pursue those who threaten it.
We did not ask for this mission, but we will fulfill it.
The name of today's military operation is Enduring Freedom. We defend not only
our precious freedoms, but also the freedom of people everywhere to live and raise
their children free from fear.

358

I know many Americans feel fear today. And our government is taking strong
precautions. All law enforcement and intelligence agencies are working
aggressively around America, around the world and around the clock.
At my request, many governors have activated the National Guard to strengthen
airport security. We have called up reserves to reinforce our military capability and
strengthen the protection of our homeland.
In the months ahead, our patience will be one of our strengths--patience with the
long waits that will result from tighter security, patience and understanding that it
will take time to achieve our goals, patience in all the sacrifices that may come.
01.53.54 – 01.55.46: JDP taler med PES, spørger til reaktionerne på præsidentens
tale tidligere i aften.
PES siger at reaktionerne nærmest ikke er kommet endnu, siger at vi ved at Bush
ikke bare har orienteret internationale ledere, men også har orienteret lederne i
Kongressen, altså de to demokratiske ledere og de to republikanske ledere. Siger at
der ikke er nogen som helst tvivl om, at han har fuld opbakning til denne her
militære aktion.
JDP spørger om PES har hørt noget nyt om den formodede anden angrebsbølge,
der skulle være sat ind over Afghanistan. PES siger nej, at de inden de skulle ind i
studiet stadigvæk ventede på at den amerikanske Forsvarsminister skulle komme
ud og briefe pressen. Siger at han ikke har hørt det endnu, siger at det han har lagt
mærke til er at amerikanske og alle andre medier, ”ligesom jer” sidder og venter
på, hvad det egentlig er der sker i Afghanistan. Hvad det er, der er på vej.
JDP spørger om der er noget overraskende i det, der er sket, når han siger at alle
venter på at høre hvad det er, der er gang i. Spørger om der er noget man undrer
sig over hos eksperterne derovre.
PES siger at det synes han altså ikke der er. Siger at det var som om der var ved at
blive bygget op til det her angreb, der var en masse tegn, f.eks.
Forsvarsministerens rundrejse til mellemøsten og central-asien, der har været tegn
på at det sikkert ville ske meget, meget snart. Siger at der også bliver lagt op til,
som vi hørte i Bushs tale, at man går efter terrorlejrene, deres træningslejre. At
man går efter deres lejre for at forhindre dem i at træne nye rekrutter. Og at man
derefter må gå efter at få fat i OBL eller få fat i selve det her netværk.
Terroristerne.
01.55.45 – 01.58.04: JDP fortæller at der lige nu er et pressemøde i gang i
København, det er den danske udenrigsminister ML, som selvfølgelig pga. det
britisk/amerikanske angreb på Afghanistan holder pressemøde.
[Billeder fra pressemødet]
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ML: ... Det bakker vi op. Men i øvrigt vil vi ikke holde noget pressemøde her, men
vi vil hver for sig stille os til rådighed for spørgsmål fra jer. Jeg vil bare sige, at det
som har optaget vores diskussion i konsekvens af det der nu er sket. Det er for det
første hvordan man, med de Forenede Nationer centralt placeret, kan få skabt en
løsning, en sammenhængende løsning for Afghanistan når det her er overstået.
Som kan skabe fred og udvikling. Men også hvordan vi mere bredt fra europæisk
side kan bidrage til at de konflikter og ulighed i verden, der er med til at nære den
terrorisme vi er oppe imod. Hvordan det kan blive adresseret. Men det er hvad vi
har at sige nu, og så må I tale med hver enkelt af os efterfølgende.
Spørgsmål fra salen: Nu når vi er på, så er det jo oplagt, landet venter jo sådan set
på en kommentar fra Udenrigsministeren. Hvad er din umiddelbare reaktion til det
gengældelsesangreb, der er i gang.
ML: Jeg har ikke nogle yderligere kommentarer, jeg mener at de Forenede Stater
er i selvforsvar, sådan som også FN har sanktioneret det, og vi må se hvordan det
forløber og vi må sørge for at bidrage til, som vi også har talt om her i aften, at det,
der følger efter er en konstruktiv indsats for at løse problemerne for menneskerne i
Afghanistan, og få den her verden til at hænge bedre sammen i det hele taget.
Spørgsmål fra salen: Hvad siger du til den røde tråd, der er i de angreb, der er i
gang lige nu.
ML svarer at han ikke har flere kommentarer lige nu.
Spørgsmål fra salen: Er du blevet orienteret på forhånd om amerikanernes og
briternes gengældelsesangreb? ML gentager at ”Vi har ikke flere kommentarer lige
nu og så må I tale med hver enkel af os bagefter.”
JDP afslutter ved at sige at det var ML, som ikke havde nogen kommentarer til om
den danske regering var blevet orienteret om angrebet på forhånd, sådan som bl.a.
russerne blev det.
01.58.04 – 02.01.48: Siger at vi så skal til den amerikanske Forsvarsminister
Donald Rumsfeld, der holder pressemøde i Pentagon.
DR: ... Aircraft. We also seek to increase the cost of doing business for foreign
terrorists who have chosen Afghanistan from which to organize their activities
[KRIG MOD TERROR, Bin Laden: Krig mod Afghanistan er krig mod Islam.
USA kan aldrig mere føle sig sikker.] and for the oppressive Taleban regime, that
continues to tolerate terrorist presence in those portions of Afghanistan which they
control. The current military operations are focused on achieving several
outcomes. To make clear to the Taleban leaders and their supporters that
harbouring terrorists is unacceptable and carries a price. To acquire intelligence to
facilitate future operations against the al Qaeda and the Taleban regime, that
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harbours the terrorists. To develop relationships with group[s] in Afghanistan that
oppose the Taleban regime, and the foreign terrorists that they support.
NB: Det Rumsfeld her taler om er at de mål man har med det her blandt andet er at
give Taleban en meget kraftig advarsel mod at huse terrorister, at skaffe
efterretninger til fremtidige aktioner og for at ændre den militære balance ved at
nægte Taleban nogen form for offensiv evne. [KRIG MOD TERROR: Det
pakistanske luftrum er blevet brugt i det USA-ledede angreb på Afghanistan] Den
offensive evne, der er imod oppositionen oppe i Nord. Rumsfeld referer til de
vilkår som den afghanske befolkning lever under under Talebanstyret. Han citerer
nu præsidenten.
DR: The United States har organized armed coalitions on several occations since
the Cold War, for the purpose of denying hostile regimes the opportunity to
oppress their own people and other people.
NB simultanoversætter, siger at DR referer til de koalitioner som de har været med
i imod regimer, der undertrykker deres egne folk. Irak, Somalia, Bosnien og
Kosovo. Der har USA påtaget sig rollen for de undertrykte folk, imod
undertrykkerne. Vi står sammen med det Afghanske folk, der bliver undertrykt, i
kampen mod det regime, der huser terrorister. Siger at vores angreb i dag var
fokuseret mod Taleban. Men vores mål er meget bredere. Vi vil slå dem, der
bruger terroren, dem der huser, støtter terroristerne [KRIG MOD TERROR: Både
Osama bin Laden og Taleban-leder Mullah Mohammad Omar er i live.] Verden er
forenet i denne kamp, det er ikke et spørgsmål om religion, eller en enkelt terrorist,
eller land. Vores partnere repræsenterer lande og folk af alle kulturer, alle
religioner og alle racer. Vi deler troen på at terrorismen er kræft på [...] Vi har
anvendt forskellige våbensystemer fra forskellige steder. [Signalet ryger] NB og
JDP siger det, begge to.
JDP siger til NB at signalet røg, siger at det var Forsvarsminister DR, der igen
forklarede, hvorfor amerikanerne har sat angrebet ind her til aften.
02.01.48 – 02.02.20: NB fortæller at der er kommet en reaktion fra Israel, som
roser aktionen som en meget modig handling. Siger at han har fået lidt af
teksten fra Osama bin Laden, som måske er interessant i det spørgsmål, der
har været om hvorvidt han nu var skyldig eller involveret i det her. Fortæller
at OBL siger at USA blev ramt af gud på et af landets blødeste punkter. USA
er fyldt med frygt fra Nord til Syd, fra Vest til Øst. Det takker jeg Gud for.
NB siger, at det altså var en reaktion på angrebet fra Osama bin Laden.
02.02.20 – 02.02.50: JDP siger at de selvfølgelig arbejder på at få tekstet de taler
der bliver holdt rundt omkring i verden, til dansk, både den fra Donald Rumsfeld,
ikke mindst den fra terrorlederen Osama bin Laden, der tidligere i aften har sendt
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en video til en egyptisk tv-station, hvor han tager afstand fra angrebet og erklærer
krig mod USA. En optagelse, der sandsynligvis er lavet i de afghanske bjerge.
Præcis hvad Osama bin Laden siger vender vi tilbage til senere, siger at teksterne
er i fuld gang.
02.02.50 – 02.03.07: JDP siger at han nu får at vide at udenrigsminister Mogens
Lykketoft er med os. Får ikke kontakt med ham.
02.03.07 – 02.05.52: JDP siger velkommen til Helle Lykke Nielsen,
mellemøstekspert fra Syddansk Universitet. JDP spørger hvilken reaktion man kan
forvente fra den arabiske del af verden på angrebet i aften.
Helle Lykke Nielsen, Lektor, Mellemøst-studier, SDU, siger at man vil se at de
forskellige styre rundt omkring i de arabiske lande, de vil være i en frygtelig
klemme. Fordi på den ene side er mange af de her styre med i at støtte USA og de
er afhængige af USA med penge og den slags ting. På den anden side har de nogle
store befolkningsgrupper som måske ikke direkte, men som et eller andet sted
sympatiserer med den der islamiske modstand mod vesten. Siger, at de her styrer
bliver mast mellem deres egen befolkning og deres eget behov for at være gode
venner med USA.
JDP spørger hvor hun ser den største fare for en blodig konfrontation mellem de to
trosretninger. HLN siger at det er klart at nu er det Afghanistan, der er hårdest ramt
men at der også er voldsomme brud rundt omkring, f.eks. i Saudi Arabien, vi hører
i dag at der er en amerikaner, der er blevet dræbt ved at man har kastet en bombe
ind i et forretningscenter. Siger at der er folk, der reagerer på egen hånd, siger at
man vil se den slags modsætninger ganske voldelige rundt omkring i det meste af
mellemøsten.
JDP siger at der efter 11. september har været en diskussion i de arabiske og
islamiske lande om, hvem man egentlig skal hold med i det her. At det også har
givet en stor eftertanke i de lande. [KRIG MOD TERROR: Osama bin Laden
opfordrer alverdens muslimer til at gå i kamp. Al-Qaeda-Netværket er ”parat til
konfrontation”.] HLN siger at det er klart, at alle mennesker på den ene side kan
se, at det er frygteligt, det der er sket, men på den anden side er der en meget
dybtfølt vrede mod, hvor for er det altid os, det skal gå ud over. Hvorfor er det
altid muslimerne, der skal have de dårlige økonomiske forhold, de dårlige
uddannelsesforhold, dårlige sociale betingelser. ”Er det den rige verden, der
udbytter os”.
JDP siger at hvis man ser fra et overordnet perspektiv på hele området, den
stabilitet, der er dernede, eller så meget er der selvfølgelig ikke af den. Spørger om
hun ser nu at det bliver værre nu, at det ryster mere derned nu med angrebet på
Afghanistan. HLN siger at det gør at et land som Saudi Arabien ikke har det nemt i
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øjeblikket, det er et monarki og det er nogen der er meget afhængige, hver gang
der er problemer, militære problemer, økonomiske problemer, som er afhængige af
USA. På den ene side er de nødt til at være gode venner med USA og på den anden
side er de også nødt til at leve op til det som de har sagt til deres befolkning i de
sidste mange årtier, nemlig at hovedfjenden er vesten, dem, der vil Islam det
dårligt. Så de kommer til at sidde i en klemme og det er en meget vanskelig
politisk situation for dem.
02.05.52 – 02.08.01: JDP fortæller at Mogens Lykketoft er igennem fra
København. Lidt forvirret overgang til et interview med ML.
Interviewer: Hvad er din kommentar til angrebet?
ML: Det er at det har vi selvfølgelig ventet, at noget ville ske, der vil slå ned på de
netværk terroristerne har i Afghanistan og som desværre er alt for sammenfiltrede
med Talebanstyret. Og jeg mener at den amerikansk ledede aktion, der er i gang,
også er i overensstemmelse med den FN sikkerhedsresolution, der siger at retten til
selvforsvar, individuelt og kollektivt mod den slags frygtelig terror, har man
selvfølgelig.
I: Hvad har I hørt om angrebet?
ML: Det kan jeg ikke gå i nogen form for detaljer med, men det er klart at vi har
været forberedt på at noget sådant skete og vi er overbeviste om, at det vil være en
meget målrettet aktion, hvor man vil gøre alt for at begrænse de civile tab.
I: På hvilken måde har I været forberedt?
ML: Jeg har ikke flere kommentarer.
I: Vil det her få en umiddelbar tydning for danskerne?
ML: Ja, vi må jo være klare over at vi lever i usikre tider, der er ingen grund til
panik, men der er al mulig grund til bekymring. Og man må håbe at det
internationale samfund kan holde sammen om hele denne samlede indsats imod
terrorismen, politisk, politimæssigt og diplomatisk. Og også militært.
I: Vil det få en direkte konsekvens for danskerne?
ML: Det håber jeg ikke.
I: Der er øget beredskab, der er masser af politi her i aften. Hvorfor?
ML: Ja, nu er der altså fem europæiske Udenrigsministre til stede her i lokalerne,
så skal vi selvfølgelig tage alle de sikkerhedsforanstaltninger der er nødvendige i
situationen. Men jeg kan i øvrigt ikke kommentere på, hvad der vil blive lavet af
sikkerhed, det skal der selvfølgelig tages en række overvejelser om.
I: Tak for det.
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02.08.01 – 02.09.18: JDP har lidt problemer med sin mikrofon, ordner det selv.
Spørger NB om det seneste nyt om angrebet. NB siger, at det er, at den kvindelige
britiske journalist, der har været tilbageholdt i over en uge tilsyneladende
stadigvæk sidder tilbageholdt i Kabul på trods af at Taleban tidligere har lovet at
hun ville blive udleveret i løbet af i dag. Nu bliver hun så udleveret i morgen har
de sagt, det vil vise sig. Briterne har jo lige meddelt at de deltager i det her angreb,
det kan jo være at holdningen skifter.
NB siger at en anden meget interessant oplysning er, at den afghanske opposition,
altså den Nordlige Alliance fortæller, at de en time efter at angrebet blev indledt
begyndte at beskyde Kabul og Talebanstillinger med tungt artilleri. Siger at de
blandt andet beskød en stor kolonne, der bevægede sig ud af byen og det, der er
interessant er, at der ikke var nogen, der skød igen. Det, der er teorien og den teori,
som de fremsætter er at Talebanstyret har fjernet deres tunge våben fra
frontpositionerne, så de amerikanske bomber ikke kunne ødelægge dem. NB siger
at det åbner og gør Talebans front utrolig sårbar overfor den Nordlige Alliance. Og
derfor er det, den Nordlige Alliance gør lige så vigtigt for den her historie som det
vi hører at amerikanerne og briterne har gjort i luften og hvad de ellers foretager
sig. Siger at det er noget, der er kommet nu her.
02.09.18 – 02.11.27: JDP præsenterer, at vi skal til TV2 Østjylland, hvor vi skulle
have antropolog Michael Tårnby med os.
JDP spørger om MT har haft mulighed for at se bidder af den video, som OBL her
til aften har sendt ud? MT siger nej, det har han desværre ikke haft lejlighed til
endnu.
JDP spørger om det overrasker ham at Osama bin Laden i videoen forsvarer og
nærmest tager skylden for angrebet i NY og W. den 11. september. MT siger at
han ikke vil sige at det overrasker ham, siger at det har været vidst længe at det var
al Qaeda netværket, der stod bag. Beviserne er jo også kommet frem nu, de er
blevet fremlagt for NATO og der har man altså godkendt bevismaterialet, så det
har altså kun været et spørgsmål om tid.
JDP hvis MT ser på det angreb som briterne og amerikanerne har sat ind i dag,
siger at Taleban har bekræftet at OBL stadig er i live, hvordan ser du mulighederne
for at fange ham? MT siger, at det kan han desværre ikke kommentere på, siger at
han ikke kender de militære forhold på jorden i Afghanistan. Siger, at det man kan
siger er at selv om amerikanerne og de allierede har iværksat en militær operation
mod primært OBL men også al Qaeda netværket, så er det kun en begrænset del,
må vi formode, der befinder sig i Afghanistan. Resten kan jo være placeret i
forskellige lande i mellemøsten og alle mulige andre steder. Det er nok der, det
største problem ligger, at vi ikke ved hvor mange der er og hvor de er henne.
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JDP siger, at de MT siger er, at en ting er at man fanger og uskadeliggør Osama
bin Laden, men at hele netværket al Qaeda terrororganisationen, den kan man ikke
gøre op med på en gang? MT siger at det kan man ikke, det er en helt anden sag.
Siger at det er muligt at man kan få fat i OBL eller at han bliver dræbt under et
angreb. Siger at han ingen grund har til at betvivle at al Qaeda ville køre videre,
mere eller mindre uanfægtet. Med den professionalisme vi har set at de har udført
angrebene i USA den 11. september, der må være truffet en hel del forholdsregler.
02.11.27 – 02.11.58: JDP afbryder interviewet men beder MT blive hos dem. Siger
at vi nu har fået tekster på den video, som OBL tidligere i dag sendte til en
egyptisk tv station.
NB fortæller at den amerikanske Forsvarsminister lige har oplyst, at angrebet ikke
er slut. Så det fortsætter. Siger at bare fordi vi troede en overgang, at det så ud som
om at det var en bølge og så var det det. Det ser ud som om angrebet fortsætter.
02.11.58 – 02.13.40: Siger at vi skal se på den tekstede udgave af noget af den tale,
den video som OBL, terrorlederen, tidligere i aften sendte til en egyptisk tv-station.
[Billeder fra CNN]
Osama bin Laden via tolk: I will say to the American people, I swear by God the
Great, America will never dream, nor those who live in America will never taste
security and safety unless we feel security and safety in our land and in Palestine.
02.12.40 – 02.13.03: Spørger antropolog Michael Tårnby om han har nogle
kommentar til udtalelserne her fra bin Laden på bånd. MT siger at det var et
ganske kort klip, men det den tyder på, det er at kampene fortsætter fra al Qaedas
side, og jeg kan ikke tolke bin Ladens budskab anderledes end at der vil være
yderligere angreb, højst sandsynlig i USA.
02.13.03 – 02.14.47: JDP vender sig mod Helle Lykke Nielsen, spørger hende,
hvor stærkt hun tror bin Laden er, at vi her ser ham sidde i bjergene og tale på den
måde som han gør. Spørger, hvor stærk han er.
HLN siger at han er blevet symbolet på terroren, at han er blevet terrorens ansigt.
Siger at han er kendt som en meget karismatisk person, en der har en stor
udstråling, det er det, der har gjort at han har fået så central en plads hos mange
muslimer. Men i virkeligheden [KRIG MOD TERROR: Præsident Jacques Chirac:
Franske styrker vil deltage i angrebet på Afghanistan.] så ved vi jo ikke så
forfærdeligt mange ting om det. Siger, at hvis man vidste mange ting om al Qaeda
netværket, så ville man jo have anholdt de mennesker for lang tid siden. HLN
siger, at alle efterretningstjenester famler meget forsigtigt frem med, hvad vi over
hovedet kan gøre, hvad der over hovedet kan gøres. Bin Laden er toppen af
kransekagen, han er den der er blevet udnævnt til terrorens ansigt på den ene side,
og så er han også Islams ansigt for mange muslimer. Altså at han er blevet
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symbolet for dem på at nu vil Islam vise, at vi kan også. Vi kan også gøre gengæld
for de overgreb vi har været udsat for fra vestlig side. Så han har fået symbolværdi
for begge parter, siger at hun tror det er meget vigtig. Men hvor stærk han er i sig
selv, det er meget svært at bedømme.
JDP spørger, hvad vi skal frygte nu fra hans side. Siger at OBL taler om, at det er
et terroristangreb på Afghanistan i dag og deri ligger implicit at hævnen vil komme
fra Osama bin Laden. Spørger hvad vi kan frygte.
HLN siger, at vi kan frygte angreb ind i de vestlige samfund, siger at det er det, der
er det mest uhyggelige ved det. At man ikke kan forudse, hvor de vil komme, siger
at det vil kræve så store sikkerhedsmæssige indsatser rundt omkring i vesten, at det
nærmest er en umulig opgave. Der, hvor man er stærk er, hvor man kan se at man
kan indkredse ham og hans støtter i Afghanistan eller hvor det nu måtte være.
02.14.47 – 02.15.42: NB fortæller at han vender tilbage til den her Nordlige
Alliance hele tiden, siger at deres repræsentant i Rom siger til AFP at flere byer en
Kabul, Kandahar og Jalalabad er blevet beskudt. Siger at byen Farah mod og
Kundus i Nord, der ligger tæt ved grænsen til Tsadjikistan nu også er omfattet af
angrebet. Siger at vi ser et todelt angreb, fra luften, fra fly, amerikanere og briter,
måske også franskmænd, det ved vi ikke endnu. Og så ser vi altså på landjorden,
som minimum den Nordlige Alliance, og muligvis de enheder som vi ved har
været i landet i et stykke tid. Specialstyrkerne.
JDP siger at vi selvfølgelig følger det, der sker i Afghanistan, hvor det andet
angreb er i gang, altså en anden angrebsbølge fra amerikanerne og briterne på
områder i Afghanistan nu er i gang.
02.15.42 – 02.17.28: JDP siger at han tror vi skal til Rådhuspladsen i Århus, hvor
folk også samles. Rapporter Michael Jaap fortæller.
MJ siger at det startede omkring kl. otte, der kom folk strømmende til
rådhuspladsen her foran Århus, det startede med 20-25 mennesker, nu er der ca.
100 og de har sunget sange, lagt blomster og stået med fakler.
Interview med Jakob Krogh som siger at de gør det fordi de mener at
bombningerne på Afghanistan bare vil dræbe endnu flere uskyldige, det vil skabe
endnu mere had til USAs politik og dermed også give mere grobund for
terrorismen.
MJ spørger, hvad de forventer af sådan en demonstration. JK siger at de mener at
det er første skridt i en modstand mod USAs krig og at de forventer at kunne
opbygge stærke anti-krigs, fredsinitiativer omkring i hele landet. Siger at de
allerede er i gang med at arrangere den næste demonstration i morgen kl. otte, også
her på Rådhuspladsen, fordi vi kun har haft en time og alligevel har kunnet formå
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at samle 100. Siger at de mener at der er rigtig mange, der er imod den her krig og
imod det at gå ud og dræbe flere uskyldige.
MJ siger at man jo kan sige at det var terroristerne, der startede. ”Hvorfor at
demonstrere mod det her?” JK siger at det er fordi det på ingen kan løse problemet
med terrorisme, ved at gå ind og bombe flere uskyldige, og fordi det der jo får
terroristerne til at gå ind og bombe USA, det er en utilfredshed med USAs førte
politik. Siger at det er symboler på USAs økonomiske militær og politiske magt,
de har bombet WTC, Pentagon og et forsøg på også at ramme det Hvide Hus. Siger
at han mener, at hvis man kan gå ind og ændre USAs opførsel i mellemøsten, så vil
man også kunne gå ind og forhindre terrorismen.
02.17.28 – 02.22.06: JDP interviewer Jørgen Poulsen, Generaldirektør, Dansk
Røde Kors. JDP siger at de civile ofre i Afghanistan naturligvis er store og at vi i
de seneste dage har hørt om massive flygtningestrømme ud af Afghanistan, ikke
mindst ind i Pakistan.
JDP spørger om JP har nyt dernedefra om, hvor store flygtningemasserne er
dernede nu. JP siger, at det man frygter selvfølgelig er at der skal komme et øget
præs på grænserne. Men som også I oplyste, så er der store skarer på vej ud af de
her byer, som bliver bombet. JP siger at vi naturligvis håber at amerikanerne
bomber militære mål, men siger at vi også ved at der findes en anden front i
Afghanistan og som også er begyndt bombardementerne af byerne, hvor
civilbefolkningen kan komme i klemme. Siger at man har to situationer,
situationen med presset mod grænsen, men også den situation at mange bryder op
og flygter hjemmefra.
JDP siger flygtningestrømme, teltlejre, mad og så videre. Spørger hvad er de
største problemer for de Afghanske flygtninge lige nu. JP siger at problemet er det,
at de nu flytter sig igen. Siger at de her flygtningestrømme kan jo teoretisk blive
truffet af, skal vi sige, de andre parter i krigen, altså komme i klemme i
krigshandlingerne. Siger at det er den ene del af situationen, den anden situation er,
at det er meget svært at opretholde livlinen med mad og fornødenheder, til de
mennesker som i forvejen er så hårdt ramt.
JDP beder JP beskrive situationen, siger at der er mangel på mad. JP siger at det er
sådan at FN har meddelt, at de kun har til to tre uger tilbage. Vinteren står for
døren, og så videre. Siger at Røde Kors så sent som i går var inde med en konvoj,
så vi er rimelig godt dækket ind med blod, med kirurgisk udstyr på de seks
hospitaler vi har. Siger at vi har mad til 3-4 uger til 500.000 mennesker som vi
tager os af i Røde Kors systemet, siger at vi har været inde med ekstraforsyninger i
alle lagerbygninger omkring disse hospitaler. Vi er stadigvæk 1000 mennesker,
dvs. læger og sygeplejersker, som fortsat kan arbejde. Og hjælpe til, hvis også
civilbefolkningen kommer i klemme. Siger at han var utrolig glad for at høre vores
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udenrigsminister netop pege på, dette er militære mål, i hvert fald fra NATO
alliancens side, og at vi på den måde håber at de vil skåne civilbefolkningen.
JDP spørger til ordene om at hjælpeorganisationerne har forsyninger 3-4 uger
frem, spørger om det ikke er urealistisk at tro, at hvis dette angreb trækker ud, en
lang kampagne som vi ved amerikanerne har sagt det bliver, at flygtningene vel
ikke kan vende tilbage allerede i løbet af en måneds tid.
JP siger at det som bekymrer ham endnu mere end de flygtninge som kommer over
grænsen hvor vi har beredskab klart til at tage imod dem, det er mennesker, der er
på flugt inde i Afghanistan, for det er de svageste. Det hjælper ikke noget, det her
med at kaste nødhjælp ned fra luften, for at hjælpe dem. Det er de svageste, det er
dem som ikke er stærke nok til at flygte og som allerede var i en forfærdelig
tilstand 11. september. Siger at et ikke er kommet nu. Siger at det er det, han
måske frygter allermest, at disse mennesker skal komme i klemme i den ny
situation. Som han siger, det er jo ikke kun at de amerikanske fly rammer meget
præcist, de militære mål. Siger at vi har andre parter i den her krig, vi hørte om
store kolonner, som bevægede sig væk fra Kabul, spørger retorisk om vi er sikre på
at det er militærpersoner. Er vi sikre på at det ikke er civile. De bliver så mødt af
den Nordlige Alliances skyts. Siger at det kan være en utrolig farlig situation.
JDP spørger JP, hvor mange mennesker han tror det drejer sig om, hvor mange der
bliver berørt af det her. JP siger at han kun kan nævne at FN har været bekymret
for at vi ville få en flygtningemasse på alt mellem 1 og halvanden million. Siger at
han håber ikke det vil ske, fremhæver vigtigheden af at opretholde livlinen ind i
Afghanistan så de her mennesker ikke behøver at flygte i panik.
02.22.06 – 02.23.05: NB siger at det seneste nyt er at amerikanske bombefly skulle
være på vej mod Talebans luftbaser i den vestlige del af landet [KRIG MOD
TERROR, USA’s forsvarsminister Donald Rumsfeld: Den første angrebsbølge er
ikke ovre endnu.] helt ind mod grænsen til Iran, et rimeligt følsom område, når
man tager den amerikanske, iranske historie i betragtning. Siger at tre amerikanske
fly er på vej, spørger til kortet af området, [Kort af Afghanistan]. Siger at det vi ser
her, ude til venstre i billedet, det er Shindand, og det er Iran, der ligger i den
mørkegrønne farve til venstre. Siger at man skulle være på vej derhen med fly,
ifølge et iransk nyhedsbureau, ifølge deres egne kilder inde i Afghanistan. NB
siger at den amerikanske forsvarsminister, har sagt det vi talte om tidligere på
aftenen, at man ønskede at få ram på terrorbaser, at man ønskede at få kontrol over
luftrummet og ødelægge all former for risici fra antiluftskyts, som Taleban måtte
råde over. Siger at det er hvad der er kommet lige nu.
02.23.05 – 02.24.37: JDP siger at angrebet nu er tre timer gammelt og fortæller at
de første krydsermissiler ramte Kabul kl. 18.27.
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JDP fortæller at nedtællingen har været i gang siden 11. september og at i der i
løbet af dagen har været mange ting, der har peget på at angrebet ville komme,
netop i aften.
Indslag af Martin Ramsgård. [Billeder af den Nordlige Alliances soldater]
MR fortæller at Udenrigsministeren for den Nordlige Alliance allerede i
eftermiddags kom med et bud på, hvornår angrebet ville starte, inden for timer
sagde han. Alliancen bekæmper Talebanstyret og kontrollerer den nordlige del af
Afghanistan. Alliancen havde fået besked på at lukke den del af luftrummet, som
den har kontrol over.
[Transportfly] MR fortæller at amerikanske transportfly tidligt i morges ankom til
Usbekistan, ifølge kilder var der op mod 1000 amerikanske specialtropper om
bord.
[Kort af området] MR fortæller, at Talebanerne selv meddelte, at de havde sendt
otte tusind soldater til grænsen til Usbekistan. Siger at det dog ikke er blevet
bekræftet.
[Pressemøde hos Talebans ambassadør i Pakistan] MR fortæller at Talebanstyret
igen i dag forsøgte at vinde tid, tilbød selv at retsforfølge OBL i Afghanistan.
Talsmand for ambassadøren: If Americans are convinced that they have solid
evidence, we are ready for his trial in Afghanistan and they have to produce that
evidence to the court.
MR siger at tilbuddet blev afvist kontant, [Billeder fra nattehimlen over Kabul] få
timer efter faldt de første bomber over Kabul.
02.24.37 – 02.25.10: JDP fortæller at oppositionen i Afghanistan, den såkaldte
Nordalliance også har kommenteret på angrebet mod Taleban, deres ærkefjender.
Talsmand for NA: Taleban-lederne nægter at udlever bin Laden, og derfor har
amerikanerne iværksat et angreb.
[Ingen lyd, indslaget afbrydes]
JDP beklager at vi ikke fik lyd på indslaget. Siger at det var en kommentar fra
Nordalliancen som samarbejder mod amerikanerne i kampen mod Talebanstyret,
siger at vi nok skal vende tilbage til det senere.
02.25.10 – 02.25.41: NB siger, at den amerikanske forsvarsminister fortæller at 15
amerikanske bombefly, 25 ”Strike Air Craft”, dvs. mindre angrebsfly og 50
krydsermissiler har været anvendt mod forskellige mål i Afghanistan, NB siger, at
det er de foreløbige tal, der er kommet, men Rumsfeld har understreget at angrebet
ikke er slut endnu, og så har vi lige fået de meldinger om at bombefly er på vej
mod den vestlige del af landet.
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02.25.42 – 02.27.03: JDP spørger Helle Lykke Nielsen til den Nordalliancen, den
modstandsbevægelse der befinder sig i den nordlige del af Afghanistan og som er
Talebanstyrets ærkefjender. Spørger hvor stærke de er, eller rettere sagt, hvor
meget de bliver forstærket ved de angreb, der er nu.
HLN siger at det er klart, at de bliver meget styrkede [KRIG MOD TERROR, Den
afghanske oppositionshær har affyret raketter mod Taleban-positioner nord for
Kabul.] fordi de har fået backup fra amerikanerne og når amerikanerne begynder at
lande, når man begynder at bombe militære mål og infrastruktur, så har de jo langt
bedre mulighed for at trænge frem. Siger at man godt kan forestille sig at det
amerikanerne er ude på er at lade dem gøre det sidste stykke arbejde, altså at de
ødelægger infrastrukturen og lader de andre trække frem. Når de så sandsynligvis
trænger frem og ligesom kan befæste deres magt, så opstår der en ny og svær
situation, fordi Nordalliancen er en alliance af en masse forskellige grupperinger
og de skal jo kunne blive enige om hvordan tingene skal arrangeres, hvis der skal
laves en eller anden form for politisk stabilitet. Siger at vi må vente og se, hvordan
det går, men at det ikke er nogen let opgave.
JDP spørger, hvem der har den folkelige opbakning i Afghanistan, er det Taleban
eller er det Nordalliancen?
HLN siger at hun tror det er meget splittet fordi Afghanistan er et stammesamfund,
og der er meget forskellige grupperinger, der nogen gange har fælles interesser og
nogle gange modstridende interesser. Siger at det kan være ganske besværligt
nogle gange at finde ud af, hvem der holder med hvem og hvem der arbejder mod
hvem.
Fortsættes på næste DVD
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DVD 2453b
TV2 Nyhederne 7. oktober 2001
Nyhederne, 07.10.2001, kl. 21.10-00.15
00.00.00 – 00.01.12: NB fortæller at det seneste nyt er at den amerikanske
forsvarsminister fortæller at samtidigt med at man bomber dele af Afghanistan, så
smider man nødhjælp ud over Afghanistan, en operation [KRIG MOD TERROR,
De danske hjælpeorganisationer Dansk Røde Kors, Red Barnet, Folkekirkens
Nødhjælp og Dansk Flygtningehjælp er klar til at hjælpe i Afghanistan] der blev
starter for mellem tyve og tredive minutter siden. Siger at der har været tale om at
den luftbase man har fået lov til at anvende i Usbekistan blandt andet skulle
anvendes til det her. Men altså, tyve tredive minutter siden, nødhjælp ud over
Afghanistan.
JDP siger at det også var forventet, at amerikanerne ville forsøge at gøre livet
mindre besværligt i for de mange flygtninge, der bliver ramt af de her meget
voldsomme angreb i aften.
NB siger at det vel er den konkrete årsag til det og den overordnede diplomatiske
eller politiske årsag er selvfølgelig konstant at vise omverdenen, at man er ikke
imod den afghanske befolkning, man fastholder det signal, vi er ikke mod
Afghanistan, vi er ikke imod Islam, vi er imod Taleban og imod Osama bin Laden.
NB siger at det dermed er vigtigt for dem, siger at det er højst usædvanligt at
amerikanske fly kaster nødhjælp ned på samme tid som at amerikanske fly bomber
et land. Siger at han ikke tror vi har set det før i verdenshistorien.
HLN siger at det er ganske rigtigt, at det er en meget interessant situation, og det er
klart, at det man vil signalere det er støtte til civilbefolkningen.
00.01.12 – 00.02.46: JDP siger at vi kan tage ned til Pakistans hovedstad,
Islamabad, hvor Steffen Jensen er. Og netop Pakistan, hvor hundrede tusinde
flygter til fra Afghanistan, altså civilbefolkning, der krydser grænsen til
nabolandet.
JDP spørger, hvad det seneste nyt fra den pakistanske hovedstad er. SJ fortæller at
der ikke er noget nyt officielt fra den pakistanske hovedstad endnu, der kommer
først nyt herfra i morgen tidligt, når præsidenten taler til befolkningen.
Kommenterer det som Røde Kors’ Jørgen Poulsen sagde tidligere, tilføjer at
situationen i Afghanistan allerede er voldsomt desperat for civilbefolkningen,
allerede før det her begyndte. Vi må tænke på at det er et land, der i et årti har
været splittet og er blevet ødelagt af en borgerkrig. Siger at det sidste, at vi nu er
gået ind i det fjerde år hvor landet er ramt af en tørke. Siger at der simpelt hen ikke
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er vand nok i landet til at overrisle markerne, at det betyder at de også mangler
fødevarer. Fortæller at man har set her i Pakistan, flygtninge komme ud indefra
Afghanistan, som er lige så udmarvede som på de billeder som nogle kan huske fra
Etiopien og andre steder i Afrika, hvor der har været hungersnød. Folk, som ikke
har kunnet krybe de sidste meter ind i flygtningelejrene. Siger at det slet ikke har
været på grund af det angreb vi ser nu. Så vi taler altså om en situation som
allerede inde i Afghanistan, uden krigen, er desperat for civilbefolkningen. Siger at
man derfor, som JP siger, at man kan frygte at der måske er mange civile, der slet
en gang er i stand til at flygte ud af landet, hvis de ville.
00.02.46 – 00.04.36: JDP fortæller at også Danmarks regering har reageret på
angrebet. Danmark er jo en af de nærmeste støtter til den amerikanske
krigserklæring mod terrorismen, det har udenrigsministeren og statsministeren lagt
stor vægt på siden terrorangrebet på NY den 11. september.
JDP spørger Peter Lautrup-Larsen, hvad der er af politisk aktivitet i regeringen i
aften. PLL taler om sikkerhedsudvalget, fortæller at Statsministeren kom til
Statsministeriet kl. halv ni og straks efter, så startede mødet i sikkerhedsudvalget.
Siger, at det er de ledende ministre, så er det cheferne for efterretningstjenesterne
og det er forsvarschefen. Fortæller, at det de sidder og taler om nu, det er ikke så
meget situationen i Afghanistan lige nu, det er en bedømmelse af trusselsbilledet i
Danmark, har vi noget at være bekymrede over her i Danmark eller kan vi tage det
roligt. Siger at Statsministeren har inviteret til pressemøde kvart i ti – ti, og der
kommer vi til at høre mere om bedømmelsen af trusselsbilledet i Danmark.
JDP siger at der om en halv time altså er et pressemøde med Statsministeren. Siger
at vi også hører i aften, at Mogens Lykketoft ikke vil kommentere, om Danmark er
blevet orienteret om angrebet inden det gik i gang og i det hele taget har været
forholdsvis forsigtig med regeringens udtalelser. Spørger, hvad man skal lægge i
det. PLL siger, at man kun kan gætte på det på nuværende tidspunkt. Hvis man
skal tro på, hvordan mødet som lige er startet, hvor ministrene er kommet fra nær
og fjern, den afslappede påklædning hos embedsmænd og andet, så er det nok
kommet bag på dem at det skete lige netop nu, på klokkeslettet. Siger at alle
selvfølgelig har vidst, at der var noget i gærde. Man har holdt sig i beredskab,
planerne er i orden, man ved hvad man skal nu, nu sidder man lige og finpudser
det sidste, så alle er klare over hvad de gør og giver en bedømmelse til
regeringschefen selv.
JDP gentager, at der er pressemøde med Danmarks Statsminister om godt og vel
en halv time. Det vender vi naturligvis tilbage til.
00.04.36 – 00.05.36: JDP fortæller nye seere at hele programfladen har rykket sig,
at vi her ser Nyhederne ekstra, fordi at Amerika og Storbritannien har angrebet
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Afghanistan i hvert fald med en angrebsbølge, muligvis er en ny på vej ind over
Kabul lige nu.
NB fortæller at Osama bin Laden siger mere på den video som vi så en bid af som
er lavet af Al Jazeera, en tv station for de Forenede Arabiske Emirater, der siger
Osama bin Laden, at en gruppe muslimer var ansvarlige for terrorhandlingerne
[KRIG MOD TERROR, USA’s forsvarsminister Donald Rumsfeld: Så vidt vides
er ingen amerikanske fly beskadigede eller skudt ned.] eller det er så min
udlægning, var ansvarlige for terrorhandlingerne i USA og bin Laden har, det her
er en videooptagelse, der er lavet for noget tid siden, som JDP bemærkede, i
dagslys. Så han er i hvert fald meget tæt på at melde sig ind i gruppen af mistænkte
kan man vist sige.
00.05.36 – 00.09.40: JDP siger at vi skal direkte til hovedstaden Washington, til
PES. JDP spørger om der er noget nyt om den anden angrebsbølge, som
amerikanerne og briterne ifølge visse forlydender skulle have sat i gang.
PES siger at det lyder meget sandsynligt, fortæller at Forsvarsministeren, Donald
Rumsfeld for et øjeblik siden var ved at orientere om pressen. Fortæller at han
sagde, at det ikke er overstået nu, PES siger, at der kan være en anden
angrebsbølge i gang, måske kommer der en tredje senere. Siger at han også synes
vi fik et indblik i, hvad det er briterne og amerikanerne er i gang med, nemlig at
forsøge at stække Talebanstyret, sådan at de ikke kan gå i til angreb på
amerikanske fly. Fortæller at den næste fase i det her, hvis det ikke allerede er gået
i gang nu, er at man dropper nødhjælp, altså fødevarer og medicin til folk rundt
omkring i Afghanistan. Siger at det måske virker bizart at angribe og derefter
smide fødevarer ned til dem, men siger at formålet med det selvfølgelig er at vise,
som Rumsfeld sagde, at vi støtter det afghanske folk, at Bush også sagde det, vi er
ikke fjender af det Afghanske folk. Siger at det selvfølgelig handler om at sende et
signal til muslimer rundt omkring i verden om at det her ikke er et angreb på Islam,
det er ikke et angreb på civile, det er et angreb på Talebanstyret, og på al Qaeda
netværket.
JDP siger, at som han forstod forsvarsminister Rumsfeld i aften, lagde han meget
vægt å at det her kun var ”the first step” af en meget meget lang operation, altså
første del af en meget meget lang kampagne, som amerikanerne jo kalder det.
Siger at det vel ikke er overraskende men at det alligevel er tydeligt, at der er lang
vej igen i den operation. PES siger at Richard Rice som er stabschef, og som stod
ved siden af Rumsfeld under briefingen, han brugte decideret udtrykket at det her
var den indledende fase, så på den måde så tror han ikke det er at overdrive at sige
at der er langt igen.
PES fortæller at Rumsfeld også gentog, med lidt andre ord, men som Bush også
sagde i sin tale, at det her, det handler ikke om en enkelt person, eller for den sags
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skyld, et enkelt terrornetværk, altså Osama bin Laden og al Qaeda. Men at der er
tale om mange terrornetværk, rundt omkring på kloden, med andre ord, han afviste
at uddybe det, men man kan fortolke det på den måde at der vil komme angreb
andre steder, som vi også har spekuleret på tidligere, og som vi ved, der har været
til debat i Bush administrationen, at man f.eks. vil forsøge at gå efter Saddam
Husseins Irak. Siger at der er noget, der tyder på at det er de signaler de sender, og
som jeg ved at I også tidligere på aftenen har rapporteret, nemlig at, lederen af
republikanerne i Senatet, Trent Lodt sagde at der ville komme andre angreb. Men
om de vil komme nu, det ved vi selvfølgelig ikke.
JDP spørger om man fornemmer i W, at der er en fuldstændig politisk enighed hos
begge partier, til den måde Bush har grebet det her an og til angrebet i aften. PES
siger absolut. Siger at det var som om at der gik sådan en renselsesbevægelse
igennem Washington den 11. september. Alle de slagsmål, som har været mellem
partierne, de er i høj grad forsvundet. Siger at vi har set lidt af det dukke op,
efterhånden som det her er trukket ud, siger at vi har set lidt knurren i krogene,
måske lidt frustrationer over at det ikke var gået i gang, men at det sædvanlige spil,
hvor man altid skal se om man kan svække det andet parti, svække præsidenten,
hvis man er demokrat, det ser ud til at være forsvundet. Siger at der er fuld
opbakning både hos politikerne og hos befolkningen, i hvert fald til den her første
fase af det. Siger at han tror at det man kan sige nu er, at høgene, altså dem som vil
gå videre og angribe andre end bare Afghanistan, og duerne flyver sammen lige
nu. Det man kan spekulere på nu er, hvis det her går ind til en anden fase, hvor der
kommer angreb på andre lande, hvor man ikke bare går efter Osama bin Laden og
al Qaeda netværket, om så ikke høgene og duerne giver sig til at flyve i hver sin
retning. Men foreløbig er der fuld opbakning.
00.09.40 – 00.11.26: JDP taler med Steffen Jensen fra Islamabad. Spørger hvad nyt
der er fra ham. SJ siger, at som han sagde tidligere, så sker der ikke så meget
hernede, Pakistan er gået lidt i sort og alle venter med tilbageholdt åndedræt til i
morgen. Alle forventer, at der vil komme nogle store demonstrationer hernede.
Siger at det vil der sikkert være over store dele af den islamiske verden. Som man
nok kan forvente, hvis man kan samle 100 mennesker på Rådhuspladsen i Århus i
aften, så er det formentlig intet i forhold til hvad det vil røre af dybe følelser i den
islamiske verden i morgen, hvor folk rundt om hører hvad der er sket. Det man
ikke må glemme er at mange hernede nok vender sig mod de angreb, der var i
USA, men de mener samtidigt at USAs politik er dybt dobbeltmoralsk i deres
politik i forhold til den her del af verden, siger at det er der raseriet kommer.
Raseriet, det kommer fordi USA har holdt Irak og civilbefolkningen i Irak som
gidsler i 10 år, fordi de fører en politik i forhold til Israel og Palæstinenserne som
araberne synes er meget ude af balance, og fordi USA støtter en række arabiske
regimer, som mange arabere anser for at være korrupte og rådne. Siger at det er der
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raseriet, det kommer, det er der støtten til Osama bin Laden kommer fra. Derfor
kan man slutte med at sige, at man kan bekæmpe en del af Osama bin Laden og
terrorismen med krudt og kugler og med moderne vågen, men det er kun en meget
kortsigtet politik. Siger at den langsigtede politik for at bekæmpe terrorismen i den
her del af verden, det er at føre en politik, som de arabiske befolkninger og den
arabiske verden anser for at være mere balanceret, og mere retfærdig. En politik
som man mener støtter masserne og ikke nogle korrupte regimer.
00.11.26 – 00.11.48: JDP fortæller at efter det amerikanske angreb på Afghanistan
fik alle amerikanske ambassader verden over besked på at forhøje sikkerheden,
også ambassaden i Danmarks hovedstad, altså den amerikanske ambassade i
København. En repræsentant derfra har oplyst at man har fået den besked fra
Washington, at man har forhøjet sikkerheden på ambassaden i København men vil
ikke komme ind på hvad det konkret går ud på.
00.11.48 – 00.12.48: NB fortæller at den sikkerhed som JDP omtaler, genereringen
af sikkerhed er i gang i hele Europa [KRIG MOD TERROR, Samtidig med
angrebet smider USA nu humanitære hjælpepakker ned over Afghanistan] NB
fortæller at vi hører nu at regeringerne i Europa var orienterede, at Putin blev
orienteret 7 minutter inden angrebet, hvornår de andre er blevet orienteret, det ved
vi ikke, men i Italien har Berlusconi erklæret landet i alarmtilstand og nedsat en
krisekomité, Berlin har bevæget sig op i sikkerhedsniveau, en lang række
ambassader er blevet ekstra bevogtede, det foregår også i Tyrkiet, det foregår i
Storbritannien, og vi hører også at derhjemme var der øget sikkerhed.
NB fortæller at nede i Afghanistan har Taleban meddelt, at det som vi har hørt
tidligere [KRIG MOD TERROR] USA’s forsvarsminister Donald Rumsfeld: Så
vidt vides er ingen amerikanske fly beskadigede eller skudt ned.] at Osama bin
Laden og Mullah Mohammed Omar er uskadte, og man siger også at skaderne
efter angrebet er stærkt begrænsede, og at man er klar til at modstå, hvad der måtte
komme. NB siger at det så er Talebans reaktion på angrebene indtil nu.
00.12.48 – 00.15.41: JDP taler med Orlogskaptajn Dan P. Termansen. Siger at han
har fulgt med i de oplysninger der kommer fra Afghanistan fra angrebet der.
Spørger hvordan han vurderer gennemslagskraften foreløbigt fra første bølge.
DPT siger [KRIG MOD TERROR, I en meddelelse på video lovpriser Osama bin
Laden terroristangrebet mod USA den 11. september.] at han man skal se det som
en sammenhængende operation fordi det er et meget stort antal fly, der er
involverede i operationen, siger at det er en relativt begrænset adgang de har til
selve Afghanistan. Siger at der har været en stor koordination, der har været i gang
for at gennemføre det her angreb. Siger at det er noget man skal se som en stor
sammenhængende operation. Siger at når angrebet ebber ud, så vild er tilbagestå
en opgave med at vurdere effekten af de angreb, der har været gennemført og at
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det typisk er specialstyrker, som vil gennemføre det, som er i området på
nuværende tidspunkt. Siger at de så vil iværksætte opfølgende angreb for at
neutralisere de militære enheder, som ikke er blevet ramt endnu.
JDP siger at der er forlydender om at den anden angrebsbølge er i gang i
Afghanistan, siger at det er det han taler om her. DPT siger at han tror det er en
fortsat operation sådan at man skal se det som et hele, som sagt er det stor
luftrumskontrol, der skal iværksættes, siger at man ikke kan gøre det med en
samtidig operation, hvor man rammer samtlige mål på en gang.
JDP siger at vi jo ved at man er afhængig af mørke, når man laver den slags
operationer, eller i hvert fald at det er en stor fordel, [Kort af Afghanistan] JDP
siger at det er nat nu dernede, eller tidlig morgen, spørger hvor længe man kan,
hvis man kigger på uret, sige at det her kan fortsætte? DPT siger at de amerikanske
og britiske fly er i stand til at operere døgnet rundt, både nat og dag og har udstyret
til det. Siger at specialoperationerne og specialstyrkerne vil primært operere om
natten, fordi de der har en fordel i forhold til Talebanerne, som nok ikke har udstyr
til at operere og se om natten. Siger at han vil tro at specialstyrkernes operationer
nok vil aftage, når det bliver lyst. [KRIG MOD TERROR, Amerikanske
ambassader verden rundt forhøjer sikkerheden, også ambassaden i
København.] JDP siger at det er om nogle timer.
DPT siger at man kan forestille sig at det, der er tilbage i forhold til det Talebanske
antiluftskyts primært er noget, der opererer om dagen, fordi de skal kunne se de fly
de skyder på.
JDP siger at der kommer flere og flere oplysninger om, hvad målene har været,
spørger om man kan sige noget om, hvor stor træfsikkerheden er. Siger at vi har
hørt at bin Laden ikke selv er ramt endnu. Spørger om DPT kan sige noget om
succesen ved den amerikanske og britiske indsats. DPT siger at det er meget svært,
at der ikke har været nogle oplysninger fremme om det, siger at Talebanerne selv
siger at der har været minimal skade, det er jo nok primært et led i
informationskampagnen, siger at han er helt sikker på at man har meget præcist
udvalgt de mål man vil ramme og at de er blevet ramt med præcisionsbombninger,
assisteret både af fly i luften men også af specialstyrkerne på jorden.
00.15.41 – 00.17.17: NB fortæller at Pakistan bekræfter, vedrørende det luftrum vi
talte om før, amerikanernes adgang [KRIG MOD TERROR, Amerikanske
ambassader verden rundt forhøjer sikkerheden, også ambassaden i København] til
Afghanistan. Siger at Pakistan bekræfter at pakistansk luftrum blev benyttet.
Fortæller at den Usbekiske regering meddeler at man har sendt
troppeforstærkninger ned til grænsen til Afghanistan, Taleban meddelte tidligere i
dag at man sendte 8000 mænd op i det område, den nordlige del af Afghanistan,
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siger at det dog ikke er bekræftet, at så stor en styrke skulle være deroppe. Siger at
det faktisk er ret tvivlsomt. Men siger at der også er meget alvor i Usbekistan.
NB fortæller at Rusland lige har meddelt gennem en melding fra
Udenrigsministeriet, at man støtter angrebene mod Afghanistan. International
terrorisme skal bekæmpes, det er tid for beslutsom aktion over for dette onde, siger
det russiske udenrigsministerium.
JDP siger, at det vel er en meget interessant oplysning, hvis man ser på den globale
politiske ledelse, at Rusland går ud og siger direkte at de støtter et amerikansk
angreb i central-asien. NB siger at den 11. september har ændret meget, også de
alliancer, der er i verden [KRIG MOD TERROR, Britiske styrker deltager i
angrebet på Afghanistan. Det bekræfter en talsmand for Premierminister Tony
Blair]. Siger at Rusland har meget store problemer med islamiske oprørere eller
terrorister eller frihedsbevægelse eller hvad man nu vil kalde det, Tjetjenerne. En
krig, der har kostet titusindvis af russiske soldater livet og stadig er et meget stort
sikkerhedsproblem. Derfor ser Russerne også en interesse i at deltage i den her
kamp og så har Russerne vel også et gammelt regnskab at gøre op med
Afghanistan, hvor Sovjetunionen måtte trække sig ud efter en forsmædelig
mislykket tiårs krig.
00.17.17 – 00.18.23: JDP siger at Osama bin Laden, terrorlederen, som USA
forsøger at ramme med angrebet i aften, har nu for første gang kommenteret
attentaterne i NY og W den 11. september. Det skete i den videooptagelse, som
den uafhængige arabiske tv-station, Al Jazeera, kunne vise tidligere i aften.
OBL via tolk: Attacks by God. And it has touched one of its best buildings. And
this is America filled with fear, from the north to south, east to west. I thank God.
And what America is tasting today is something very little of what we have tasted
for decades.
JDP siger at det altså er en meget bemærkelsesværdig optagelse af Osama bin
Laden, sandsynligvis optaget før angrebet blev sat i gang. Det kan man se fordi bin
Laden sidder i dagslys og det var nat i Afghanistan da Briterne og Amerikanerne
angreb. En optagelse han sendte til en arabisk tv-station i Egypten tidligere.
00.18.23 – 00.21.59: Britiske ubåde, udstyret med missiler deltager i angrebet mod
Afghanistan, det fortalte den britiske Premierminister i en direkte tale fra Downing
Street 10 for en times tid siden.
TB: It is now almost a month since the atrocity occurred. It is more than two weeks
since an ultimatum was delivered to the Taliban to yield up the terrorists, or face
the consequences.
It is clear beyond doubt that they will not do this. They were given the choice of
siding with justice, or siding with terror. And they chose to side with terror.
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There are three parts, all equally important, to the operation in which we are
engaged; military, diplomatic, and humanitarian.
The military action we are taking will be targeted against places we know to be
involved in the al-Qaeda network of terror, or against the military apparatus of the
Taliban. This military plan has been put together mindful of our determination to
do all we humanly can to avoid civilian casualties.
I cannot disclose, obviously, how long this action will last. But we will act with
reason, and resolve. We have set the objectives; to eradicate Bin Laden's network
of terror, and to take action against the Taliban regime that is sponsoring him.
As to the precise British involvement, I can confirm that last Wednesday the
United States government made a specific request that a number of UK military
assets be used in the operation, which has now begun, and I gave authority for
these assets to be deployed.
They include: the base at Diego Garcia, reconnaissance and other aircraft, and
missile-firing submarines. The missile-firing submarines are in use tonight. The air
assets will be available for use in the coming days.
The United States are obviously providing the bulk of the force required and
leading the operation. But this is an international effort. As well as the UK, France,
Germany, Australia and Canada have also committed themselves to take part in it.
On the diplomatic and political front, in the time I have been prime minister I
cannot recall a situation that has commanded so quickly such a powerful coalition
of support, not just from those countries directly involved in military action but
from many others in all parts of the world. That coalition has, I believe,
strengthened, not weakened in the 26 days since the atrocity occurred. This is in no
small measure due to the statesmanship of President Bush to whom I pay tribute.
The world understands that whilst of course there are dangers in acting, the
dangers of inaction are far, far greater - the threat of further such outrages, the
threat to our economies, the threat to the stability of the world.
On the humanitarian front, we are assembling a coalition of support for refugees in
and outside Afghanistan, which is as vital as the military coalition. Even before
September 11, four million Afghans were on the move. There are two million
refugees in Pakistan, and one and a half million in Iran.
00.21.59 – 00.22.25: NB fortæller, at det seneste nyt fra telegrambureauerne er, at
en af NATO medlemmerne, Frankrig, præsident Jacques Chiraq siger nu at
Frankrig vil deltage, ikke alene ved at åbne sit luftrum og være passiv medhjælper
i det her. NB fortæller at man aktivt vil gå ind i et angreb, i angrebet på
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Afghanistan, siger at han ikke har sagt præcis, hvad der ligger i det, men altså en
meget aktiv fransk rolle i angrebet mod Afghanistan.
00.22.25 – 00.27.31: JDP fortæller at vi skal direkte til London, til Ulla Terkelsen.
JDP spørger, hvordan hun vurderer den tale, som Tony Blair holdt, siger at nogen
har kaldt den vores Churchill’s tale.
UT siger, at han var meget beslutsom og meget koncentreret. Siger at han
videreførte den linie han indledte da angrebet fandt sted, der er han jo fra starten
blevet ligesom krigens talsmand, han er [KRIG MOD TERROR, USA støtter den
afghanske opposition i dens kamp mod Taleban-styret, siger USA’s
forsvarsminister Donald Rumsfeld.] klart talende politiker og han har ligesom
forklaret verden, hvorfor det her er nødvendigt. Bush har haft travlt med alle de
praktiske arrangementer, det er Amerikas krig på den måde at 98 procent af the
hardware er amerikanernes. Men Blair har været den, der udadtil har forklaret,
hvorfor det er principielt absolut nødvendigt at gå ind i den her krig. Siger at han
gentog meget af det i aften. UT fortæller at det i øvrigt er kommet frem at det
britiske parlament vil blive ekstraordinært indkaldt i morgen kl. seks om aftenen,
lokal tid, fordi landet jo nu er i krig.
JDP siger at vi har hørt at støtten til angrebet er massiv fra den amerikanske
befolkning, spørger om situationen er den samme i den britiske hovedstad.
UT siger ja. Siger at der altid vil være grupper som af principielle grunde altid vil
være imod at man besvarer vold med vold, altså folk der er fundamentale
pacifister. Og der vil jo altid være mennesker, der kan påvise de ulogiske
sammenhænge i at vi nu går i krig med et land, Afghanistan, hvor USA tidligere
var med til at sætte de mennesker ind. Eller i hvert fald bane vej for dem da man i
gamle dage kæmpede mod det kommunistiske styre. Siger at der er en masse
mennesker, der [KRIG MOD TERROR, George Bush: Vi vil ikke opgive, vi vil
ikke vakle, og det vil ikke slå fejl for os.] kan påvise historiens
modsætningsforhold. Siger at der ikke er nogen som ikke synes det er rigtigt at gå i
krig med det her fordi det er en trussel mod vores livsform. Det er det Blair hele
tiden argumenterer, han siger hele tiden, vi er ikke mod muslimerne, men vi er
imod en international sammensværgelse mod en international sammensværgelse
mod den demokratiske livsform, som vi har her.
JDP siger, at der er blevet talt meget om Tony Blair som næsten frontfiguren for
som amerikanerne og briterne har udført sammen. At der faktisk er en
rollefordeling mellem Blair og Bush, hvor Blair nærmest står forrest i det her.
Spørger hvordan det er kommet til udtryk i den rent praktiske udførelse. UT
fortæller at det er kommet til udtryk ved at han har været meget fremme, at han har
beskrevet meget grundigt, at han sad på sit hotelværelse, han var til en LO
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konference den dag angrebet fandt sted, han skulle ind og tale på LO konferencen
[KRIG MOD TERROR, Talebanstyret: Angrebet er en ”terroristhandling”. Vi
udleverer ikke Osama bin Laden.] om den offentlige sektors privatisering og ikke
privatisering. Fortæller at han ser angrebet på fjernsynet og så reagerer han, i og
for sig som en journalist ville reagere, han springer op og siger, fra nu af er alting
anderledes. Det her har lavet om på verden. Så går han på talerstolen aflyser det
han ellers skulle have snakket om og snakker om det. Og siden har han hele tiden
holdt principielle taler. Fordi det vigtige er at landet, det her land går ind i en krig,
skønt det her land ikke er angrebet. Det var to tårne i NY og Pentagon, der blev
angrebet, det var intet britisk, der blev angrebet. Og han understregede i aften, og
det tror UT var vigtigt, at selv om der var briter, så går vi i krig, men han siger at
selv om der ikke havde været Briter, der døde i NY så ville man alligevel være
gået i krig for en princips skyld. Og det er klart, der laver man paralleller til
Winston Churchill, der gik i krig i 1939, da Tyskland angreb Polen, altså England
blev ikke angrebet, England gik i krig mod et princip.
JDP spørger om hun dermed siger, at det faktum, at TB er Premierminister i
Storbritannien, at angrebet måske kunne have set anderledes ud uden britisk
deltagelse. Hvis en anden havde styret Storbritannien.
UT siger at hun tror det er meget vigtigt at man har et menneske, som leder af en
nation, som har en rigtig moralsk [KRIG MOD TERROR, Taleban-ambassadør i
Pakistan: Vi forsøgte at finde en læsning, men USA har valgt magt og arrogance.
Fattige afghaner vil dø, USA er ansvarlig] indignation. Siger at TB er en meget
moralsk mand, han er meget kristen, han er meget ivrig kirkegænger, hans kone er
dybt katolsk, hans børn er katolsk opdraget, og han er altså det man kalder ”a
regular church goer”. UT siger, at han har en meget høj moralsk satsning hele
tiden, at der ikke er nogen tvivl om, at da han så det på fjernsynet, som vi alle
sammen så, der føler han sig dybt moralsk ophidset og krænket. Han har brugt
udtryk som livets hellighed, ”The sanctity of life”, som er et katolsk begreb. Og
han føler at det er det, der er antastet og at det er det, der er angrebet. UT siger, at
hun tror, at hvis man skal bede folk om nogle ofre, og det skal man jo, der er
britiske soldater i krig nu, der sidder familier, der er ved at dø af skræk over hvad
der sker med deres slægtninge ved fronten. Så tror hun det er meget vigtigt at man
forsøger at sælge det at man skal i krig ud fra et oprigtigt, moralsk budskab. Siger
at der ikke er nogen tvivl om at han føler, at det var en moralsk krænkelse, der
fandt sted i NY den dag, den 11. september, og det er derfor han har styrken til at
overbevise. Fordi uden den indre ophidselse, så tror hun ikke man kan få folk til at
følge sig i sådan en meget, meget, meget farlig situation.
00.27.31 – 00.28.31 : JDP spørger NB om det seneste nyt. [KRIG MOD TERROR,
Rusland støtter det USA ledede angreb. ”Det er tid til handling mod denne
ondskab” meddeler det russiske udenrigsministerium.”] NB fortæller at de tidligere
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har snakket om sikkerheden og hvad der sker rundt omkring. Fortæller at
amerikanernes vicepræsident nu bliver flyttet til et andet sted end Washington,
væk fra præsidenten, siger at man deler de her funktioner, hvis den ene bliver ramt,
så er den anden der.
NB fortæller at Taleban hævder, at de har skudt et fly ned i den sydlige del af
landet, Pentagon har tidligere meddelt, inden den kom, at man ingen fly havde
mistet. Men at Talebans oplysning altså er kommet efter det. Så det er ikke hidtil,
hverken be- eller afkræftet. Den specifikke oplysning.
JDP fortæller at den seneste oplysning, netop fra Taleban, kommer fra Dubai, hvor
det er The deputy defence minister, altså viceforsvarsministeren fra Taleban, der
siger, at styret vil forsvare sig selv, by every means, altså med alle midler efter det
amerikansk/britiske angreb på Afghanistan i dag.
00.28.31 - : 00.30.04: JDP fortæller at den amerikanske forsvarsminister, Donald
Rumsfeld, for kort tid siden fortalte om målene for angrebet og hvilke våben der
bliver brugt.
DR: The operation today involved a variety of weapon systems, and it originated
from a number of separate locations. We used land and sea based air craft, surface
ships and submarines. And we employed a variety of weapons to achieve our
objectives. As president Bush mentioned in his statement, dousins of countries
contributed in specific ways to this mission, including transit and landing rights,
basing opportunities and intelligence support. In this mission we are particularly
greatful for the direct military involvement of the forces of Great Britain.
To achieve the outcomes we seek, it is important to go after air defence and
Taleban aircraft. We need the freedom to operate, on the ground and in the air, and
the target selected, if succesfully destroyed, should permit an increasing freedom
over time. We have also targeted command facilities for those forces that we know
support terrorist elements within Afghanistan and critical terrorist sites. President
Bush has repeatedly emphazised that we will hold accountable any who help
terrorists as well as the terrorists themselves.
JDP fortæller, at det sagde den amerikanske forsvarsminister tidligere i aften.
00.30.04 – 00.31.56: JDP fortæller at vi lige har modtaget disse reaktioner fra folk
på gaden i NY, en by, der jo blev hårdt ramt den 11. september. Men reaktionerne
på det britisk/amerikanske angreb var blandede.
Indbygger, NY, USA: Pretty horrible. I just, the idea of war really... you know, It
is obvious that it is necessary that we have to take some action but it doesn’t make
me feel good that people are going to die on either side.
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Indbygger, NY, USA: Excellent! That’s great news. I didn’t know that. Interviewer
spørger hvorfor. Indbygger: Revenge. I mean it’s crude but we have to.
Indbygger, NY USA: I am not surprised. I don’t know where it is going to take us
in the long run, I think that the short solutions, the bombing solution, is not the
answer. I think more conservative approach. But we had to do something. They
took out two of our towers. Had to do something.
00.30.56 – 00.31.44: JDP fortæller at vi fra NY skal til den danske hovedstad, til
København, til Christiansborg, hvor Statsministeren PNR her klokken kvart i ti,
faktisk lige nu skulle have holdt et pressemøde, men Peter Lautrup, det er blevet
udsat.
PLL fortæller at mødet i sikkerhedsudvalget er blevet forsinket, fortæller at de
vigtigste ministre og cheferne for efterretningstjenesterne deltager. Fortæller at det
sandsynligvis ikke handler så meget om situationen i Afghanistan men mere om
sikkerhedstruslen i DK.
[KRIG MOD TERROR, Militærangrebet på Afghanistan er ”uacceptabelt” siger
det iranske udenrigsministerium.]
00.31.44 – 00.32.30: JDP fortæller at lige siden nyheden om angrebet på
Afghanistan har folk strømmet til bl.a. Rådhuspladsen i København, siger at det
primært er modstandere af bombardementerne i Afghanistan.
Indslag af Lennart Sten, der fortæller at Københavns Politi anslår, at 150
mennesker er samlet på Rådhuspladsen i København. [Billeder fra Rådhuspladsen,
bl.a. et skilt, hvor der står Krig stopper ikke terror]. Siger at de er samlet under
parolen, nej til krig.
Pernille Rosenkrans, Demonstrant: Jeg er til demonstration i dag for at markere, at
vi ikke ønsker flere civile ofre. At der var nok ofre efter terrorangrebet på WTC.
Morten Poulsen, Demonstrant: Jeg er her for at demonstrere mod at USA er gået i
gang med at bombe et af verdens fattigste lande.
LS fortæller, at ifølge Københavns Politi er alt i forbindelse med den uanmeldte
demonstration forløbet stille og roligt.
JDP afslutter ved at sige, at som vi har set har der også været demonstrationer i
Århus mod bombardementerne i aften.
00.32.30 – 00.33.12: NB siger at kilder inde i Afghanistan fortæller, at de første
angreb ramte hjertet af Talebanbevægelsen, ramte det militære hovedkvarter
[KRIG MOD TERROR, Den afghanske oppositionshær har affyret raketter mod
Taleban positioner nord for Kabul.] og Talebanleder Mullah Omars hjem i
Kandahar i det sydlige Afghanistan. Kilderne, som har talt med et nyhedsbureau,
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der er placeret i Islamabad, siger at den første bølge ramte Kandahar Lufthavn og
ødelagde deres radarfaciliteter, kontroltårnet og ramte flere hundrede huse, der
tilhører al Qaeda netværkets medlemmer, ifølge Associated Press Oplysninger fra
Islamabad.
00.33.12 – 00.36.01: JDP siger velkommen til Orlogskaptajn Dan P. Termansen.
Spørger om man kan sige noget med de oplysninger NB kommer med her, om
hvor hårdt Talebanstyret er ramt med de første angrebsbølger.
DPT siger at han helt bestemt tror at de er blevet ramt temmelig hårdt. [KRIG
MOD TERROR, De danske hjælpeorganisationer Dansk Røde Kors, Red Barnet,
Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Flygtningehjælp er klar til at hjælpe i
Afghanistan.] Siger at han tror at deres muligheder for at bekæmpe noget som helst
i luften nu er fjernet, således at USA kan operere frit i luften og lave de andre
operationer som de måske har planlagt.
JDP spørger, om det han siger er at taktikken er enkel, at de først gør det umuligt
for dem overhovedet at kunne forsvare sig fra oven og så kommer der en næste
fase, spørger hvad den er. DPT siger at den naturlige fremgangsmåde er at
bekæmpe sig herredømmet i luften for derefter at kunne operere frit. Og så vil man
bagefter sætte de operationer i gang som måske egentlig er målet for den her
aktion.
JDP spørger, hvis han skal se hele operationen, hele den militære kampagne ud fra
den konklusion, som Briterne og Amerikanerne har haft på forhånd, nemlig at
uskadeliggøre Talebanstyret, finde OBL, som en del af kampen mod terrorismen.
Spørger hvordan han vurderer det strategiske foreløbigt med angrebet i aften. DPT
siger at det bare er en lille del af kampen mod terrorismen. Fortæller at Rumsfeld
har udtalt at vi har en krig, der er startet og som vil vare mange år frem i tiden. Og
det her er blot begyndelsen. Hvor den militære del blot er en lille del af det fordi
det involverer jo også diplomatiske midler og økonomiske midler. Man har jo set
at de har indefrosset store pengebeløb, som tilhører forskellige netværk og
Talebanstyret blandt andet.
JDP spørger, hvor længe man kunne forestille sig at Amerikanerne og Briterne, og
måske også Franskmændene, som vi hører også stiller med militære midler nu.
Spørger hvor længe operationen i Afghanistan skal blive ved, den militære
operation, før at målet er nået. DPT siger at det er svært at sige, at det er svært at
sige, hvad det egentlige militære mål har været. Men umiddelbart kunne det se ud
til at målet var at lamme Talebanernes mulighed for at kommunikere med
omverdenen og svække styret og som Rumsfeld også selv sagde, at få rykket
balancen mellem den Nordlige Alliance og Talebanhæren og så muliggøre, at den
Nordlige Alliance kan indtage hovedstaden.
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JDP spørger om det er dage, uger, spørger hvad vi taler om. DPT siger at han ikke
tror det vil vare så farligt længe, at han tror at det er omkring dage vi snakker.
Siger at den Nordlige Alliance allerede er begyndt at beskyde hovedstaden og vil
nok foretage en fremrykning, og indtage hovedstaden meget snart, vil han tro.
JDP spørger om det så fortsat vil, nu har vi set at det er nat i Afghanistan og
amerikanerne og briterne har angrebet i mørke, vil det fortsat være natlige angreb.
DPT siger at han tror at angrebene nu ebber ud og at man vil se at den Nordlige
Alliance kan komme til og indtage hovedstaden. Siger at den Nordlige Alliance
heller ikke har våbensystemer til at kæmpe om natten, så de vil nok foretage deres
kamp primært om dagen.
00.36.01 – 00.36.55: JDP fortæller efter lidt tøven at vi skal videre til flere
udenlandske reaktioner, også franske styrker, som vi lige fortalte vil deltage i
angrebet på Afghanistan. Det sagde den franske præsident, Jacques Chiraq for lidt
siden i en tv-tale til nationen.
Jacques Chirac: De franske styrker kommer også til at deltage. På nuværende
tidspunkt er der knyttet franske skibe til aktionen. I de seneste dage har USA rettet
nye anmodninger til os om militær deltagelse og vi vil løfte vores del af opgaven i
en ånd af solidaritet og ansvarlighed. Det sagde jeg til præsident George Bush da
han ringede til mig i eftermiddag inden operationens start.
Lad mig tilføje at bekæmpelsen af terrorismen er en kompleks kamp uden nåde
som skal udkæmpes på talrige fronter.
00.36.55 – 00.37.56: JDP fortæller at herhjemme sidder afghanske flygtninge lige
nu og ser deres hjemland blive angrebet. Flere har stadig familie i Afghanistan,
som de nu frygter for.
Mansoor Roashan, Flygtning, Afghanistan: Jeg kan ikke finde nogen ord for at
beskrive det som netop sker. Og jeg ryster over hele kroppen, det må jeg sige.
Intervieweren spørger, hvilke tanker, der går igennem hovedet på ham. MR: En
form for at afreagere, [Billeder fra gaden i Afghanistan, blandt andet af en lille
dreng, der spiser melon] men alligevel så føler man sig så magtesløs. Man kan jo
ikke gøre noget andet end at håbe på det bedste, det føles som en eller anden
tomhed lige nu. At se ens land blive bombarderet [Billeder af afghanske børn].
Min farmor, der bor i Afghanistan, i Kabul, hun er helt alene. Det er nogle tanker
som går igennem mig og min familie. Og selvfølgelig også at vi har nogle minder
fra Afghanistan.
00.37.56 – 00.42.02: JDP siger at vi skal til København til Informations nye
chefredaktør, Anders Jericow, der er mellemøstekspert.
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JDP spørger hvordan han ser perspektiverne i konflikten, siger at han ikke mindst
tænker på konflikten mellem den muslimske verden og vores. AJ siger, at der ikke
umiddelbart skulle være en konflikt mellem den muslimske verden og vores
verden om terror. Og ret beset har mange arabiske regeringer haft deres egne
problemer med bin Laden, siger at han tror de vil ønske at OBL bare forsvandt fra
jordens overflade lynhurtigt, så de kunne vende tilbage til deres hverdag. Siger at
det kan blive meget svært for en række arabiske regeringer at se til, når USA i
store dele af mellemøsten ses som en stor djævel, bombe et muslimsk land. Siger
at der vil, i de arabiske lande, i de muslimske lande, være en meget meget stor
skepsis over for, at den vestlige verden øver et militært angreb på noget der anses
for at være et mere eller mindre uskyldigt muslimsk land.
JDP spørger, hvad Amerikanerne så primært skal gøre diplomatisk for at undgå det
han taler om her. AJ siger at der nok er mere i det. Siger at man næppe kunne have
tænkt sig, at USA eller et andet land, skulle undlade at reagere på den terror, der
var i NY. Så det er uundgængeligt at USA må fare ud mod dem, der stod bag
terroren. Det er punkt et for amerikanerne, de er nødt til at slå til på en måde som
anses som tilfredsstillende for retsopfattelsen i USA. Siger at det andet er
alliancen, om de kan skaffe sig tilstrækkelig opbakning, også i den muslimske
verden, at dette ikke er en krig mod Islam, men kun imod terrorister. Siger, at det
altså kan blive svært, ikke mindst fordi, at deres alliancepartnere i mellemøsten i
nogen udstrækning ikke selv repræsenterer en demokratisk tankegang, men et
diktatur som f.eks. Saudi Arabien og Golfmagterne, som ikke er for Osama bin
Laden, men som til gengæld har tålt Osama bin Ladens tilhængere og tilladt en
finansiering af hans bevægelse gennem årene. Siger at de her regimer simpelt hen
balancerer på en knivsæg imellem at skulle overgive sig til befolkningens vrede
imod USA, eller på den anden side at acceptere, at befolkningen finder ud af, at
regimerne kun sidder der takket være USA. Siger, at der er ufattelig svært for de
her regimer.
JDP siger at hvis man prøver at se ud over målet med angrebet i aften, som er at
fjerne Taleban og prøve at uskadeliggøre terrorismen, her ikke mindst OBL.
Spørger hvilke politisk-diplomatiske fordele der er, hvis der er nogen, ved at
angribe så massivt i Afghanistan. AJ siger at vi strengt taget ikke ved, hvor massivt
det er, siger at vi ved at de med fly forsøger at sætte centrale magtbaser for
Talebanbevægelsen ud af kraft og man forsøger formodentlig også at bombe de
steder, hvor Osama bin Laden i hvert fald tidligere har opholdt sig. Hvor massivt
det bliver efter det her, ved vi ikke endnu. [KRIG MOD TERROR, USA’s
vicepræsident Dick Cheney er flyttet til et sikkert sted oplyser det Hvide Hus]
Fortæller at der er noget, der kunne tyde på, at man vil koncentrere sig om at støtte
alliancen i nord, og det er altså en meget risikabel kurs at lægge, dels fordi den her
alliance er meget, meget skrøbelig indadtil, den består af en række bevægelser,
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som er dybt uenige indbyrdes, og som ikke har et samlet bud på, hvad der kan
afløse Talebanbevægelsen. Hvis amerikanerne forestiller sig, at man kan hjælpe
denne bevægelse til at smide Taleban ud, og at der derefter vil følge et enigt
Afghanistan i retning af retssamfund og social udvikling, så tror AJ man gør en
uhyggelig fejltagelse fordi den Nordlige Alliance er i lige så høj grad som Taleban,
skyldig i en krænkelse af menneskerettighederne og i en fabelagtig ligegyldighed
over for de almindelige Afghaneres skæbner.
00.42.02 – 00.42.44: JDP præsenterer de kommentarer fra Nordalliancen, som der
var problemer med tidligere i udsendelsen. Siger at Nordalliancen også har
kommenteret angrebet på Talebanstyret, som de kalder deres ærkefjender.
Rahim Mulla, talsmand, Nordalliancen: The Taleban and the leader of Taleban
refuse to hand over Osama bin Laden. Now the American attack began, we support
because Taleban supports terrorists.
Of course we agree with support, unconditioned, not as damage to civilians.
00.42.44 – 00.46.45: JDP spørger Anders Jerikow hvad han siger til udtalelsen her
fra Nordalliancen. AJ siger at han knap kunne høre det fra der, hvor han sidder.
Siger at hans fornemmelse er, at Nordalliancen vil være meget begejstret for at få
støtte nu, både fra Rusland og fra USA. Siger at man formentlig vil benytte sig af
den her hjælp så langt man over hovedet kan komme. Men den har aldrig ønsket at
være i lommen på hverken russere eller amerikanere, der er intet [KRIG MOD
TERROR, Talebans forsvarsminister Mullah Nur Ali: Vi har skudt et fly ned over
den sydlige del af landet] der taler for, at den skulle være særlig loyal over for en
demokratisk eller vestlig tankegang, eller for så vidt over for et internationalt
retssamfund. Den Nordlige Alliance kæmper for selv at få magt i så store dele af
Afghanistan som muligt, men at den ikke repræsenterer det alternativ eller det
retssamfund som Afghanistan kunne have brug for, efter at vi nu ved at de har
givet husly til terrorister som Osama bin Laden.
JDP spørger om det så er et uopnåeligt mål, hvis Nordalliancen ikke kan og
Taleban ikke kan, det demokrati AJ efterlyser. Spørger om det er et fuldstændig
uopnåeligt mål i det nu angrebne Afghanistan. AJ siger at han er bange for at der
nu ikke er mulighed for at sætte et demokrati eller et retssamfund ind. Siger at det
heller ikke er Afghanistans mest påtrængende behov i øjeblikket, halvdelen af
Kabul som måske nu bliver bombet af USA ligner allerede Dresden efter anden
verdenskrig. Det er sønderbombet og det er spækket med miner efter en
borgerkrig, der sluttede for ti år siden. Siger at det Afghanistan har brug for i
øjeblikket er social udvikling, siger at Taleban desværre ikke har kunnet tilbyde
det, siger at han desværre heler ikke tror at den Nordlige Alliance kan indlede
skyggen af lige præcis det.
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NB siger til AJ at USA helt åbenlyst støtter den Nordlige Alliance og at de virkelig
føler at de har vinden i ryggen. Spørger om USA ikke bare gør det i deres
interesse, de går efter nogle terrorister, dem vil de have udraderet som de selv
siger, og så bruger de den her alliance. Siger at Afghanistan har været hærget af
krig næsten så længe som man kan huske, spørger om det ikke er den realpolitiske
overvejelse, som USA gør sig. AJ siger at han desværre tror at NB har fuldstændig
ret, siger at undertrykkelsen af Afghanistan ikke er ny, siger at Taleban har haft
magten i fem år og før det var der også fem år med blandt andre den Nordlige
Alliances folk ved magten. Og før det var der ti års besættelse under
Sovjetunionen, før det var der intern splid. Det USA gør nu, det er at benytte sig af
den eneste mulige stedfortræder på jorden i Afghanistan, men at USA reelt
forfølger sine egne mål, og at det er at gøre et regnskab op, primært med
bagmanden for terroren i NY, sekundært med den magt i Kabul, som tillod Osama
at træne og være i Afghanistan.
JDP siger til sidst, hvis AJ ser på den globale skævhed, den globale konflikt, som
mange frygtede efter angrebet på NY mellem de to religiøse grupper. Spørger om
man kan sige noget om det, nu hvor der er gået 26 dage og modangrebet nu er i
gang. AJ spørger om han tænker på de to grupper i Afghanistan, JDP siger at han
tænker på Vest og Øst. AJ siger at han tror at det fra USA absolut ikke er ment
som en krig mod Islam, men siger at der har været stor tøven i den muslimske
verden over for USA. Siger at hvis vi skal tro den erklæring, som i aften er udsendt
over en arabisk tv-station i Khatar, angiveligt fra Osama bin Laden, hvor han
skulle have sagt at angrebet på WTC i NY skyldtes hans støtte til palæstinensernes
kamp, [KRIG MOD TERROR, Rusland støtter det USA-ledede angreb. ”Det er tid
til handling mod denne ondskab” meddeler det russiske udenrigsministerium] så er
Osama bin Laden meget opmærksom på, hvor han kan skaffe sig støtte i den
islamiske verden. Siger at det er ved at gøre sin egen kamp til Palæstinensernes
kamp. Siger at der skal man huske, at Palæstinensernes kamp ikke har meget med
OBLs terror at gøre, siger at vi også skal huske er at OBLs egentlige kamp og det
der har sat den i gang over mange år intet har haft med konflikten om Palæstina at
gøre, men med hans egen utilfredshed over, at amerikanerne støtter kongefamilien
i Saudi Arabien.
00.46.45 – 00.47.13: NB fortæller at det iranske udenrigsministerium siger, at
angrebene er uacceptable, hvilket må siges at være en meget mild form for
udtalelse i forhold til den retorik, der har hersker mellem de to lande. Siger at en
anden oplysning er, at amerikanske styrker nu angriber Herat i den vestlige del af
landet, der ligger også en lufthavn, siger at vi tidligere har set den på kortet, ligger
i den vestlige del i nærheden af Iran, altså angreb fortsat der.
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00.47.13 – 00.48.17: JDP siger at den egentlige hovedfjende for amerikanerne og
briterne kalder angrebet mod Afghanistan som en krig mod Islam. Det skete på en
videooptagelse, som blev vist på en arabisk tv-kanal her til aften.
Osama bin Laden via tolk: America, I say to it and to its people this. I swear by
God the Great, America will never dream, nor those who live in America will
never taste security and safety unless we feel security and safety in our land and in
Palestine.
JDP siger at det altså var en optagelse med bin Laden, som der er lidt tvivl om,
hvornår blev optaget, siger at man kan se at det er taget i dagslys, siger at Osama
formodentlig har fået optaget det her og sendt til tv-stationen inden angrebet, som
han dog forventede.
00.48.18 – 00.51.17: JDP fortæller, at netop Osama bin Laden stammer fra Saudi
Arabien, siger at han kommer fra en stenrig familie.
Indslag af NB. [billeder fra Rijad og af muslimer, der samles i Mecca] Rijad i
Saudi Arabien. NB fortæller at det er det helligste område i verden for alle
muslimer, her ligger Mecca, som enhver rettroende muslim skal besøge, mindst en
gang i sit liv.
NB fortæller at Osama Mohammed bin Ahwad bin Laden blev født her i 1957.
Han var det syttende barn af i alt 52 som hans far Mohammed bin Laden fik med
adskillige koner. Siger at faren var en af de mest respekterede og velhavende
entreprenører i landet, han fik blandt andet til opgave at renovere de hellige byer,
Mecca og Medina, et yderst følsomt projekt
[Grafik, bin Laden i baggrunden, med et våben, tekst i forgrunden om de følgende
punkter i OBLs liv. Billeder af kamphandlinger i højre side.]
1979. NB fortæller at Osama bin Laden i 1979 fik sin eksamen som civilingeniør
fra King Abdullah Shish Universitetet i Jeddah. Fortæller at han her blev dybt
religiøs.
1979. NB fortæller at Sovjetiske tropper rykker ind i Afghanistan i december 1979,
bin Laden forlader Saudi Arabien for at deltage i Mujahedins kamp mod den Røde
hær.
1980-1986. Bin Laden står for indsamling af midler til Mujahedin. Han har
omfattende rejser og kontakter i hele verden.
1986-1989. Bin Laden deltager i flere slag mod den røde hær. Han finansierer op
til 20.000 Mujahedin soldater under sig som Guerilla leder.
1988. Bin Laden etablerer Al-Qaeda. i første omgang til at skaffe krigere og penge
til den afghanske modstand.
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1989. Sovjet trækker sig ud af Afghanistan – Bin laden vender tilbage til Saudi
Arabien som en helt. Nu går han i opposition til det Saudiske Monarki.
1990, den 2. august. Irak invaderer Kuwait. [Siger ikke noget om en forbindelse til
OBL]
1991. Bin Laden flygter fra Saudi Arabien, fordi styret er efter ham pga. hans
modstand [Billeder OBL om natten og gamle billeder fra et ørkenlandskab, hvor
OBL holder en kalderadio] Han tager først til Afghanistan og senere til Kartum,
Sudan.
1991. [Billede af en præcisionsmissil.] USA ledet koalition udkæmper Golfkrigen. Amerikanske soldater udstationeres i Saudi Arabien [Billeder af
amerikanske soldater i aktion].
[Billeder af missiler, der skydes fra landjorden]
1992: Bin Laden og hans støtter vedtager at
- Al Qaeda skal samarbejde med alle islamiske grupper, uanset deres forskellige
orientering til Islam, mod den fælles fjende, USA.
- USAs styrker på den arabiske halvø skal angribes.
- USAs styrker på Afrikas horn, inklusive Somalia, skal angribes.
[Billeder af tankvogne] NB fortæller at den største provokation for bin Laden var,
at amerikanske soldater var så tæt på Mecca og Medina. USA var hovedfjenden og
de skulle angribes med alle midler, mod alle. Såvel civile som soldater. [Billeder af
arabere med missilskydere] NB fortæller at det anslås at Al Qaeda har mindst
5.000 mænd under våben, alene i Afghanistan, hvoraf de fleste deltager i den
Afghanske borgerkrig mod den Nordlige alliance, Al Qaeda brigaden hedder 055
[Kort af Afghanistan og området omkring Afghanistan] NB siger, at den har lejre i
Khost, Mahavia, Kabul, Jalalabad, Kunar og Kandahar. Og den har depoter i Tora
Bora og Liza.
00.51.17 – 00.54.10: JDP fortæller, at også EU har udtrykt det, der hedder fuld
solidaritet med det britiske og amerikanske angreb på Afghanistan i aften. Siger at
det er den belgiske premierminister, Gajfer Hofstat, der på EUs vegne siger at EU
også bakker op omkring angrebet.
NB fortæller at Osama bin Laden aldrig nogensinde direkte har påtaget sig skylden
for nogen af de terrorangreb som man mener, at han står bag. Siger at han flere
gange har givet interviews, også til vestlige journalister, her er nogle korte uddrag
af de interviews, som han har givet.
[Grafik, billede af OBL med gevær i baggrunden, tekst vises]
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Osama bin Laden: ”Vort arbejde har de vantro i verden som mål. Vor fjende er en
korsfareralliance, der ledes af Amerika, Storbritannien og Israel. Det er en alliance
af korsfarere og jøder.
Interview i Time Magazine 1998
NB siger at vi også har et andet citat, som viser Osama bin Ladens overbevisning
ret klart.
[Grafik, billede af OBL med gevær i baggrunden, tekst vises]
Osama bin Laden: ”At blive dræbt for Allahs skyld er en stor ære [*]der kun opnås
af dem, som tilhører nationens elite. Vi elsker denne død for Allahs skyld lige så
højt, som I elsker at leve. Vi har intet at frygte. Det er noget vi ønsker.”
Fra et CNN-interview, 1997
[*Skift til et nyt citat, som ikke bliver læst op. Osama bin Laden: ”Terrorismen kan
være rosværdig og den kan være dadelværdig. Den terrorisme, vi praktiserer, er af
den rosværdige slags, for den er rettet mod tyranner og aggressorer og Allahs
fjender.” Til journalisten John Miller, 1998]
NB siger at det passer, det er et interview han har givet til CNN i 1997, til
journalisten John Miller. Siger at mange af de udtryk bin Laden anvender og den
udlægning af Islam han tilhører, har vi også set i Mohammed Atta, manden som
var en af piloterne, der førte at af flyene, der kørte ind i WTC.
NB siger at vi har en grafik mere, så vi kan komme ind i...
Osama bin Laden: ”De unge ønsker kun ét: at dræbe jer, så de kan komme i
paradis.
I en fatwa udstedt i 1996
NB siger at vi der ser igen den totale overbevisning, det martyrium, som man
mener at man træder ind i lige før man udfører en selvmordshandling. Og så
mobiliserer hele sin tro, så kommer man ind i himmelrige.
JDP siger at man kan sige om de breve, som bl.a. er fundet hos en af flykaprerne at
selvmordernes biler i USA, at brevet var fire-fem år gammelt, at de altså har
forberedt sig mentalt og praktisk til at gå i døden i mange, mange år.
NB fortæller at den ene af dem havde været i Europa og Tyskland i 8 år. Og så har
han den her rejse [KRIG MOD TERROR: Israels Premierminister Ariel Sharon
tilbyder ”al tænkelig hjælp til USA.”] hvor han i en periode er væk og så kommer
tilbage, hvor han angiveligt skulle have været stærkt forandret, og så påbegynder
han altså planlægningen af terroraktionen.
NB siger at vi har endnu et citat her, på et grafikskilt. Skiltet kommer ikke så han
læser citatet op:
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”Terrorismen kan være rosværdig og den kan være dadelværdig. Den terrorisme, vi
praktiserer, er af den rosværdige slags, for den er rettet mod tyranner og
aggressorer og Allahs fjender.”
Til journalisten John Miller, 1998
00.54.10 – 00.58.13: JDP taler med Dan Petersen, Teologistuderende som har rejst
meget i Afghanistan. Siger at vi har hørt meget om Nordalliancen, den opposition,
der er til Talebanstyret. Spørger hvor stor opbakning den har dernede. DP siger at
det er meget svært at sige, siger at det også er en alliance, bestående af flere
forskellige fraktioner. Siger at Afghanerne stort set altid har været delt op i små
fraktioner. Siger at han tror det kommer fra den tid, hvor man blev ledt af en klan
og klanen bakkede meget loyalt op om klanlederen. Og hvis klanlederen, som i dag
ofte har rang af kommandant, hvis han så beslutter sig for at kæmpe alene, så
bakker alle hans folk ham op og kæmper bag ham, alene. Eller at man slutter sig til
Nordalliancen. Lige som da man kæmpede imod, den gang, da regeringen sad i
Kabul, der var man jo også flere forskellige fraktioner, der kæmpede sammen på
en front
JDP spørger om der er forskel på de soldater, der er med i Nordalliancen mentalt,
og så de soldater, der repræsenterer Talebanstyret, hvorfra vi jo hører at mange er
ved at desertere. DP siger at nu er der, fordi Nordalliancen kan føle at de har vind i
sejlene. Siger at Afghanerne er altså nogle seje fyre, der er ingen der kan følge med
dem når de går i bjergene, de kan bo i bjergene i en uge, næsten af et glas vand.
Men Taleban, de har jo også en gang kæmpet i de bjerge mod russerne, så det er to
meget svære størrelser.
JDP siger at vi hører at amerikanerne har smidt nødhjælp ned fra deres fly til nogle
af de befolkningsgrupper, som bliver ramt af angrebene. Spørger hvad den
generelle folkelige reaktion på, at deres land bliver bombarderet af USA og
Storbritannien. DP siger at det er meget svært, siger at det ofte er præsterne der
styrer den officielle mening dernede. Siger at det også kommer meget an på,
hvilken leder man følger, hvis den leder har én fortolkning af situationen, så har
hans folk formentlig også den fortolkning. Og hvis lederen siger at de nu skal
støtte op om USA, så gør hans folk det. Men der er så også tegn på at Talebans
folk er begyndt at desertere.
JDP spørger om han kan forklare, hvorfor de gør det, om det er fordi de kan
mærke, at de er i den her ekstreme modvind fra det meste af omverdenen. DP siger
at ja, de kan godt mærke hvilken vej det går. Siger at da det kommunistiske styre
sad i Kabul begyndte at falde, der begyndte også flere og flere at falde fra, da
vinden begyndte at vende.
JDP spørger til den frygt som har været i vesten for at det her amerikansk ledede
angreb skulle føre til et meget meget voldsomt had fra den muslimske del af
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verden, vendt primært mod amerikanerne, spørger om DP også ser den som en
mulighed nu. DP svarer at han så tidligere, at der var Afghanere i Pakistan, der
demonstrerede for den her krig i Afghanistan. Så det kunne tyde på at Afghanerne
kan se en fremtid for deres land som de ikke har haft under Taleban, og også i
Kabul, hvor man endnu ikke tør sige den højt.
JDP taler om, at med et angreb som kan vare dage, uger og måske måneder, med
det formål at underminere Taleban, spørger kort til sidst, hvordan DP ser fremtiden
for Afghanistan, om det bliver et land uden forbindelse til terrorisme, eller? DP
siger at Afghanerne altid har haft våben, siger at man har haft det siden man
kæmpede mod briterne. Siger at han tror det bliver meget svært at afvæbne hele
landet, men at han kan se en samling måske under kongen, eller under Mujadiddi
som har været den første Præsident for Afghanistan efter befrielsen. Siger at det er
en mand, der er respekteret af stort set alle Afghanere. Siger at han tror at hvis han
kommer til magten, at han så kan give et håb til Afghanerne, og først og fremmest
samle dem.
00.58.13 – 01.00.01: JDP fortæller, at sikkerheden er blevet forstærket ved den
amerikanske ambassade i København og ved ambassader i hele verden. Siger at vi
skal beskæftige os med sikkerhedsbilledet i København.
Lennart Sten rapporterer fra Politigården i København.
Indslaget handler om et ekstra beredskab i forbindelse med angrebet på
Afghanistan. Politiet fortæller at der er skærpet opmærksomhed omkring
udenlandske interesser i Danmark, herunder havne og lufthavne. Politiet siger, at
udviklingen må vise, hvor længe det varer ved.
01.00.01 – 01.00.57: JDP fortæller at vi stadig venter på pressemødet med PNR,
fortæller at klokken er kvart over 10. Byder den Konservative Udenrigsordfører,
Per Stig Møller velkommen.
JDP beder PSM om en kommentar til angrebet, siger at det vel var det, der var
forventet. PSM siger at man kunne forvente det, siger at det ikke var til at vide,
hvornår det præcis ville komme. Siger at det i hvert fald var forestående, fordi man
ikke kunne holde sammen på den alliance, uden at man viste at man brugte den
åbning, alliancen havde givet, de arabiske lande de arabiske lande havde givet for
at gøre op med Talebanerne. Siger at det så er gjort nu. Siger at de arabiske ledere
ikke er glade for Taleban, hvis Talebanerne fik den magt de gerne ville have, ville
der ikke være nogle arabiske ledere ud over dem i Taleban, der overlevede. Siger
at de er interesserede i at fjerne Taleban, men siger at det jo ikke er gjort med det
her...
JDP afbryder PSM, da PNR har påbegyndt sit pressemøde.
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01.00.57 - 01.12.34: PNR i Statsministeriet: ... ikke kommer som en overraskelse
for os, da det stod klart for os for nogle dage siden at Talebanstyret ikke ville
udlevere bagmændene bag terrorangrebet den 11. september. Vi har også i de
seneste dage modtaget klare beviser for, at der er en direkte sammenhæng mellem
Talebanstyret og det at man huser bagmændene for denne forfærdelige terroraktion
den 11. september. Beviser som både USA og Storbritannien med flere har
fremlagt, viser at der er en klar sammenhæng.
Jeg skal også sige her i aften, at der er naturligvis altid en stor risiko forbundet med
aktioner af denne karakter, men det forekommer mig også, at der ville være en
endnu større risiko ved at vise passivitet. Derfor bakker regeringen fuldt og helt op
om den aktion, der i aften er gennemført. Vi finder at aktionen var nødvendig, vi
finder at aktionen også holder sig indenfor de rammer som vi har givet vores
tilslutning til fra starten. Det er en aktion, der efter alt at dømme vil tage lang tid.
Det er en aktion, som foreløbig, udover USA, også har deltagere fra
Storbritannien, fra Frankrig, fra Tyskland, fra Australien, fra Canada. Det er en
aktion, der bygger på FNs artikel 51, som jo siger at der i det her tilfælde er tale
om et angreb på verdenssikkerheden, og det er senest bekræftet også af FNs
sikkerhedsråd.
Det er også vigtigt for mig i aften at få understreget, at der er tale om tre
sideløbende indsatsområder. For det første er der selve den militære aktion.
Sideløbende med den skal vi fortsætte vores diplomatiske og politiske pres for at
holde sammen på den globale alliance, vi skal intensivere vores arbejde for at
optrevle det finansielle netværk bagved terroristernes aktivitet og vi skal forstærke
vores effektivitet i vores efterforskningsarbejde på tværs af grænserne. Så skal vi
dernæst forstærke vores humanitære indsats. Vi ved at USA og de direkte parter i
aktionen lige nu, vil gøre alt, der står i deres magt, for at minimere de civile tab.
Ingen kan naturligvis sige med sikkerhed, at det helt kan undgås, men der er en
meget meget stærk opmærksomhed på, at minimalisere de civile tab. Derfor
igangsættes der også parallelt hermed en omfattende humanitær operation. Hvor vi
håber at vi kan yde øjeblikkelige bidrag til de mange, mange mennesker, der sulter
og lider af nød i Afghanistan, blandt civile og uskyldige mennesker, mænd,
kvinder og børn. Det er en humanitær indsats, som er overordentlig vigtig, og som
Danmark også deltager direkte i. Vi har for få dage siden besluttet at yde en ekstra
indsats på 110 millioner kroner, oven i de 15 millioner der blev besluttet for et
stykke tid siden.
Når det gælder Danmarks direkte bidrag til aktionen kan jeg sige, at vi for få dage
siden har bekræftet, at vi i første omgang stiller havne, lufthavne og det danske
luftrum til rådighed, for USA og de allieredes besætninger og deltagelse i
indsatsen. Ligesom vi stiller til rådighed danske besætningers deltagelse i de
såkaldte overvågningsfly, Avax flyene. De vil så aflaste USA på andre områder og
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opgaver som vi har gjort det i Makedonien. Alt sammen er det en indsats, der sker
indenfor NATO alliancens artikel 5.
Vi har også i aften drøftet vores danske beredskab. Jeg er meget opmærksom på, at
mange danskere i aften spørger sig selv, hvad er det der kommer til at ske. At der
er en bekymring over hvad danske terrorister, mulige danske terrorister eller andre
terrorister kan finde på af modsvar. Jeg har ikke nye oplysninger i aften, men jeg
har det at sige. De planer som vi på forhånd har forberedt på det her
beredskabsområde bliver nu sat i gang. Vi er meget opmærksomme derpå. Den
danske regering har i aften på et møde i vores sikkerhedsudvalg truffet alle de
nødvendige sikkerhedsforanstaltninger når det gælder det danske beredskab. Når
det gælder lufthavne vil kontrollen med ikke alene den personlige bagage, men
også med bagage i øvrigt på indenrigsflyene, nu vil blive effektueret. Og der vil
tilsvarende på politiets område, som det er i forsvaret, ske den nødvendige
opgradering.
Men jeg vil også i aften gerne understrege, at Danmark er ikke i en særskilt
trusselssituation. Vi skal bare tage vores forholdsregler og det er det vi i aften har
gjort. Regeringen vil selvfølgelig holde befolkningen løbende orienteret om
udviklingen og de beslutninger regeringen vil træffe, efterhånden som der skal
træffes beslutninger. Og så beder jeg om at man også i aften husker, at angrebet
den 11. september ikke alene var et angreb på USA og USAs befolkning, og
tusindvis af uskyldige mennesker. Det var også et angreb på vores demokratier og
dermed også et angreb på Danmark. Det har jeg ofte understreget og det vil jeg
gerne understrege igen.
Jeg vil også gerne særskilt i aften understrege, at det vi har foran os ikke er en
konflikt mellem religioner. Ikke er en konflikt i forhold til Islam. Det er en konflikt
i forhold til terrorister. Vi skal ikke have konflikter ind i Danmarks gader, som vi
desværre har set et par ulykkelige eksempler på, så sent som i dag. Jeg har derfor
også en indtrængende appel til alle i Danmark om at besinde sig og holde sig i ro.
Politiet er opmærksom der på, vi er alle opmærksomme der på. Jeg tror vi på god
vis kan komme i gennem den her situation der ligger foran os. Det har vi gjort før
og det vil vi også gøre igen.
Jeg kan nævne at jeg i morgen har et møde med indenrigsministeren og
sundhedsministeren om beredskabet og vi vil også opdatere os på
udviklingsministerens område sådan at når det gælder den humanitære indsats
løbende kan følge med og kan forstærke vores bistand. Der vil så, efterhånden som
der måtte være behov der for, naturligvis også på andre områder blive afholdt
koordinerende møder, og vi har det første møde i regeringens brede ministermøde
på tirsdag morgen. Det ser jeg i øjeblikket ikke grundlag for at fremskynde, men
der bliver holdt en række koordinerende møder igen i morgen.
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Spørgsmål fra salen: Hvornår blev regeringen orienteret om at et angreb på
Afghanistan var i gang?
PNR: Jeg blev orienteret klokken 18.57 tror jeg det var, fra min nærmeste
medarbejder.
Spørgsmål fra salen: Har i nogen idé om, hvor lang tid det her vil tage, dvs. hvor
stort et omfang aktionen har?
PNR: I første omgang er aktionen jo begrænset til Afghanistan. Og begrænset til
en aktion mod Talebanstyret som huser de ansvarlige for aktionen i USA. Det vil
tage lang tid. Det vil tage lang tid at nå de mål man har sat sig og det vil jo være en
aktion som ikke alene er en militær aktion. Men også en aktion, som handler om at
optravle de finansielle netværk, at lægge et fortsat pres, diplomatisk og politisk på
alle de forbindelseslinier, der måtte være til terrorismen. Det vil tage lang tid. Jeg
tror man skal indstille sig på, som også præsident Bush sagde det i aften,
tålmodighed, at det her vil tage tid. Og stille store krav til os om sammenhold, et
sammenhold som jeg fra starten har sagt står ved. Og det bekræfter jeg også her i
aften.
Spørgsmål fra salen om de ricisi statsministeren ser forbundet med aktionen
PNR: Jeg sagde at der ved den slags aktioner altid er forbundet en vis risiko. Og så
sagde jeg, men så sagde jeg, at hvis vi ikke foretog os noget, ville der være
forbundet en endnu større risiko. Og den risiko, der jo er i forhold til aktionen i
Afghanistan, det er risikoen for civile ofre. Jeg ved, at alle de aktionerende parter,
med USA i spidsen, er meget opmærksomme på at den aktion, der er sat i gang i
aften er en aktion mod militære anlæg, mod træningslejre, mod
kommunikationsudstyr. Det man i første omgang gør nu, det er at man sikrer sig
luftherredømmet over det afghanske territorium og samtidig med angriber direkte
terroristernes tilholdssteder. Men at man samtidig kaster nødhjælp ned og hjælper
civilbefolkningen i de store byområder. Så risiciene knytter sig første og fremmest
til at uskyldige mennesker kan blive ramt. Og det vi kan gøre, fra de allieredes
side, er at gøre alt hvad vi kan for at det ikke sker.
Spørgsmål fra salen: Betragter du situationen, trusselsbilledet anderledes end efter
11. september om aftenen.
PNR: Ikke direkte, dertil må jeg svare benægtende, men jeg har fundet det rigtigst
at vi går op i beredskab i aften, og det er der som sagt forberedt planer for, og det
har vi gjort, det har vi gjort på nuværende tidspunkt.
SS: Nu sagde du at der sikkert er mange i den danske befolkning, der tænker over,
hvad kan der ske. Hvad kan der ske?
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PNR: Jeg tror det i aften skal siges til den danske befolkning. Danmark er ikke i en
særskilt trusselssituation. Men ingen kan udelukke, efter som Danmark er en del af
den samlede alliance og eftersom vi ved terroraktionerne har set, at der ikke er
noget land, der kan unddrage sig. Så er jeg jo selvfølgelig også nødt til i aften at
træffe de beslutninger vi har truffet om at forhøje beredskabet. Den danske
befolkning kan roligt leve det liv som man plejer at leve i vores land, det er ikke på
den måde at vi er udsat særligt, trusselsmæssigt. Men regeringen må selvfølgelig
træffe de beslutninger vi har truffet. I morgen vil indenrigsministeren og hendes
medarbejder holde møde med den kommunale beredskabstjeneste,
Beredskabstjenesten på regionalt niveau og den statslige beredskabstjeneste.
Spørger om der er flere spørgsmål.
JDP siger at vi her forlader pressemødet med Statsminister PNR, som altså
understregede at angrebet på Afghanistan i aften ikke er en konflikt vendt mod
Islam, men vendt mod terrorismen. Fortæller at PNR blev informeret [KRIG MOD
TERROR, Forbundskansler Gerhard Schrøder erklærer ”ubegrænset solidaritet” og
tilbyder militær assistance om nødvendigt.] om angrebet efter at det var sat i gang
kl. 18.57. Altså en halv time efter, der fik PNR beskeden om angrebet fra sine
nærmeste medarbejdere.
01.12.34 – 01.13.17: NB fortæller om en reaktion, der er kommet fra Kina, som
mildest talt har haft det dårligt med USA som leder koalitionen og som ledere
angrebene her, siger at de giver støtte til den militære aktion, ud fra den
forudsætning at den går imod specifikke mål [KRIG MOD TERROR, Iraks leder
Saddam Hussein: USA skal vise verden sine beviser for terrorangrebet den 11.
september], altså veldefinerede mål. Kina er imod terrorisme og støtter alt, der kan
uskadeliggøre terrorismen, men at man skal afslutte en militær aktion så hurtigt
som muligt, og undgå at det går ud over civile. NB siger at det altså er en kinesisk,
meget afdæmpet, en støtte og det er jo lidt fantastisk at Kina støtter en amerikansk
militær aktion i et andet land.
01.13.17 – 01.17.09: JDP siger, at inden Statsministeren holdt sit pressemøde
måtte vi lige afbryde samtalen med Per Stig Møller, siger tak for at han blev
siddende.
JDP siger til PSM at han er Konservativ Udenrigsordfører, spørger om de står
100% bag det som Statsministeren har sagt. PSM siger at det er klart, at hele
verden siger det samme som Statsministeren og hele verden siger det og Kina siger
det også, så selvfølgelig siger vi det jo også [KRIG MOD TERROR, Tre
amerikanske krigsfly har bombet basen Shinand i det vestlige Afghanistan nær
grænsen til Iran] At Talebanerne altså skal standses i deres forsøg på at støtte den
terrorvirksomhed som skabte den tragedie i Amerika og som kan skabe tragedier
alle vegne og som jo også har ønsket at lave tragedier i Europa.
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JDP spørger, hvordan PSM ser de næste skridt, siger at den militære operation er i
gang, nu kommer det ideologiske, spørger hvordan vesten kan overbevise den
islamiske verden om at aktionen er rigtig. PSM siger at det gør man ved at udløse
aktionen samtidig med at den arabiske verden ventede den. Siger at som han var
inde på før pressemødet, så er der ikke nogen af lederne i den arabiske verden, som
ville overleve i en time [KRIG MOD TERROR, Der vil ikke komme nogen
reaktion fra de palæstinensiske myndigheder lige med det samme] hvis Talebans
folk fik opbakning i deres lande, fordi de opfattes som vantro og at de ikke lever
efter den rigtige lære, Saudi Arabiens kongedømme forsvinder og sådan ville de
forsvinde rundt omkring. Siger at de havde ventet et opgør med Talebanerne. Siger
at det næste så er opgøret og oprydningen i terrorcellerne og det bliver et meget
vanskeligt og langstrakt forløb, hvor der altså kan komme meget ubehagelige ting
undervejs. Også det har hele omverden jo støttet og forventer også. Og så må vi så
også vente støtte af dem. Så det ideologiske træk er altså [KRIG MOD TERROR,
Israels premierminister Ariel Sharon tilbyder ”al tænkelig hjælp” til USA] at vi
viser at vi vil rydde op i den terrorisme, som jo findes hos os og hos dem, altså
Saddat i Egypten blev jo dræbt af det muslimske broderskab, tror PSM det var.
Siger at de også har dem i deres egen verdenshalvdel. Og de forventer nu at det
opgør fortsætter.
JDP spørger om vi, eller om de på Christiansborg kan gøre andet end at give den
her fulde opbakning til det amerikanske angreb. PSM siger, at det de kan gøre på
Christiansborg og i dansk politik er at være totalt [KRIG MOD TERROR Den
Canadiske premierminister Jean Chretien tilbyder militær hjælp til det USA-ledede
angreb.] trofast og loyal i det opgør, der finder sted, fordi det jo ikke kun finder
sted i Amerika og Afghanistan, tilbageslaget for terroristerne kan jo finde sted hvor
som helst. Og det vil sige at vi faktisk alle er i frontlinien fordi vi er udsat for nogle
skjulte mordere, hvis planer vi ikke kender, og som vi kun kan håbe på at få ryddet
op i, hurtigst muligt. Så det vi kan gøre er to ting. For det første at fortsætte
opgøret med dem og for det andet at gøre det helt tydeligt over for den islamiske
verden, at det ikke er et opgør med islam, men at det er et fælles opgør med
terroristerne som gør verden til et frygteligt sted og som bin Laden jo også sagde,
et sted hvor vi skulle leve i frygt. Og den frygt er både i den arabiske verden og
hos os. Og der står vi jo fælles, og det er jo det vi skal understrege [KRIG MOD
TERROR, Talebans forsvarsminister Mullah Nur Ali: Vi har skudt et fly ned over
den sydlige del af landet.], også i den almindelige politik som skal finde sted
herefter, mellem den arabiske verden, Nordafrika og Europa og Danmark.
JDP spørger hvad PSM forventer, at der vil ske i de næste dage. Siger at PSM har
fulgt udviklingen siden 11. september meget tæt. PSM siger at der selvfølgelig vil
ske det at det her fortsætter i Afghanistan, og oprydningen af stationerne og
terrorister og folk med forbindelser med terrorismen og bagmænd og økonomiske
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støtter osv. Det vil jo fortsætte. Bush nævnte, at der er foretaget arrestationer i 38
lande, og det vil altså også fortsætte i de nærmeste dage og det vil altså, kunne man
være forberedt på, PSM var også glad for at Statsministeren gjorde klart, at vi vil
øge beredskabet. Fordi vi aner jo ikke hvor vi får det modangreb, den modterror,
den terror som de vil sætte ind som hævn, for at vise at de stadigvæk er der. Siger
at det der er vigtigt at vores beredskab er på højeste niveau, så de ikke får held med
sig nogen steder.
01.17.09 – 01.18.02: NB fortæller om nyt fra telegrammerne. Siger at det ene er, at
den Nordlige Alliance er begyndt at angribe en lufthavn, en Talebankontrolleret
lufthavn uden for Kabul, med raketter. Og en anden udvikling, der er meget
interessant, er at i den sydøstlige del af Afghanistan [KRIG MOD TERROR, Det
europæiske aktiemarked får sandsynligvis en forsigtig start mandag morgen.] i en
by, der hedder Sahranje, der melder det iranske telegrambureau, som har kilder
derinde, der er lokalbefolkningen ved at gøre oprør mod Talebanstyrets
repræsentanter, politifolk eller andet. Siger at det her med den Nordlige Alliance
og det her med det oprør, det er altså det vi kan komme tilbage til lidt senere, og
det er det, der kommer til at blive meget interessant i de kommende dage, det er
den meget store Dark Horse i det her spil, hvad gør de, hvad kan de gøre, det
kommer vi til at høre meget til.
01.18.02 – 01.20.24: JDP siger at vi skal til Islamabad, den pakistanske hovedstad
igen til Steffen Jensen, der.
JDP spørger, hvad Pakistanerne siger nu, efter at nabolandet er blevet angrebet. SJ
siger, at de har hørt at der er begyndt at være demonstrationer i en by, som hedder
Rawalpindi, som ligger et lille stykke udenfor hovedstaden Islamabad. Siger at
man ellers regner med at der vil være store demonstrationer i byen i morgen, og
også oppe i byen Peshawa som ligger oppe nord på, tæt på grænsen til Afghanistan
[KRIG MOD TERROR, ”Det bliver interessant at se reaktionerne fra de islamiske
lande”, siger den jugoslaviske udenrigsminister Goran Svilanovic.], nær Kaiber
passet, hvor mange af flygtningene og også i en by længere syd på, der hedder
Keuta, som ligger op mod den grænseovergang, hvor flygtningene nede fra
Kandahar området vil komme over. Siger at det er to områder, hvor der er mange
Afghanske flygtninge allerede, og hvor hele befolkningen langs grænseområderne
er Pashtunere, ligesom de er inde i den del af Afghanistan og som også er den
befolkningsgruppe som udgør Talebanerne.
JDP fortæller, at mens SJ har talt har vi fået at vide fra Washington at Colin
Powell, Secretary of State, Udenrigsministeren, vil tage til Indien og Pakistan i
næste uge, for at forsøge at få endnu mere støtte til det angreb, den kampagne, der
er blevet sat i gang i aften. Siger at man fornemmer i Pakistan, at befolkningen er
delt i to, dem, der holder med Afghanistan og dem, der holder med kampen mod
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Talebanstyret. Spørger hvordan det styrkeforhold er. SJ fortæller at en pakistansk
avis lavede en meningsmåling for nogle dage siden, hvor det kom frem at kun
omkring en tredjedel af befolkningen faktisk støttede Talebanstyret i Afghanistan.
Det er meget meget mindre end man hidtil har troet og langt den største del af den
pakistanske befolkning støtter den pakistanske regering i at støtte USA. Det der
nok bliver afgørende, det er i morgen, hvor man begynder at kunne se, hvor
mange civile ofre, der har været for det her angreb inde i Afghanistan, siger at det
godt kan få holdningen i Pakistan til at svinge. Og den pakistanske regering har
[KRIG MOD TERROR, Det Hvide Hus afviser videobeskeden fra Osama bin
Laden] allerede vovet sig meget langt ud bare ved at vise sin støtte til det
amerikanske angreb også i at tillade amerikanske kampfly at krydse pakistansk
luftrum på vej ind i Afghanistan. Siger at det vil blive spændende at se i morgen, i
hvilken udstrækning den pakistanske befolkning faktisk støtter det.
01.20.24 – 01.21.18: JDP fortæller at vi også har en kommentar fra Taleban, at den
Talebanske ambassadør i Pakistan for kort tid siden fordømte angrebet og kaldte
det en terrorhandling på Muslimerne.
Abdul Salam Zaeef, Taleban-ambassadør, Pakistan: These brutal attacks are as
horrendous terrorist acts as anywhere in the world. Such brutal attitude by America
will unify the whole Afghan nation against the aggression. The Afghan, the
Afghans will rise against the new colonialist. We condemn this terrorist action on
the nation on Afghanistan.
01.21.18 – 01.24.44: JDP spørger, hvor udbredt det her had til USA og nabolandet
Pakistan er. [KRIG MOD TERROR, Den italienske premierminister, Silvio
Berlusconi har erklæret Italien i alarmberedskab. ”Vi står på USA’s side. Jeg tror
ikke der er et had til angrebet på Afghanistan som sådan, han tror der er en følelse
af at USA er meget ufølsom og meget uforstående over for, hvordan folk i den her
del af verden ser på virkeligheden. Siger at der er en følelse af at amerikanerne er
meget dobbeltmoralske og hykleriske, de blinker ikke et øjeblik i at gennemføre en
10 år lang blokade af Irak, hvor flere hundrede tusind børn dør af underernæring
og af alle mulige almindelige banale sygdomme, på grund af den her blokade.
Man undrer sig over at amerikanerne er så ubalancerede i deres [KRIG MOD
TERROR, Den amerikanske udenrigsminister Colin Powell rejser til Indien og
Pakistan i næste uge] støtte til Israel i forhold til Palæstinenserne og andre ting i
den her del af verden. Det er det man undrer sig over og specielt i en situation som
nu, hvor amerikanerne kommer og beder om den her del af verdens støtte, fordi det
er afgørende for amerikanerne nu at vise at det her ikke er USAs kamp mod Islam,
eller USAs kamp mod Arabere, men det er hele verdens kamp. Men nu lige
pludselig, hvor man ellers har vendt folk ryggen eller vist stor ufølsomhed til de
holdninger, til de følelser man har i den her del af verden, så kommer man lige
pludselig og banker på døren fra USAs side og beder om støtte i kampen mod
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Taleban. Der mener man, at hvis det er sådan at USA ind i mellem har brug for den
her del af verdens opbakning [KRIG MOD TERROR, Osama bin Laden siger, at
USA er ramt af sit eget hykleri] så er det også vigtigt at amerikanerne viser
forståelse for den her del af verdens følelser og sympatier.
JDP siger med den kampagne amerikanerne nu har sat i gang, spørger hvad de skal
gøre for at balancere rigtigt på knivsægget og sørge for at de også får den støtte fra
Pakistan som du her siger ikke er så sikker. SJ siger at der er to ting. Der er den
del, der er kortsigtet, den del af den amerikanske politik som er krudt og kugler og
som nu retter sig mod en hævn mod Osama bin Laden. Her er det vigtigt at man
forsøger at begrænse de civile tab mest muligt, at man forsøger at ramme kun bin
Laden og hans gruppe og måske også ændre styret i Afghanistan. Siger at man ikke
skal glemme, at i og med at man nu svækker Talebanerne voldsomt, så styrker man
altså indirekte Nordalliancen, så den kan gå hen og tage magten i Afghanistan.
Siger at man der ikke må glemme at i den periode, hvor supermagterne var ude af
konflikten og Talebanerne og Nordalliancen alene kæmpede med hinanden, der
[KRIG MOD TERROR, Det pakistanske luftrum er blevet brugt i det USA ledede
angreb på Afghanistan] var Nordalliancen fuldstændig lige så brutal som
Talebanerne var i deres bombardementer af Kabul f.eks. Siger at
hundredetusindevis, hundredetusindevis af deres egne borgere blev dræbt i den
kamp mellem dem selv. Siger at det er vigtigt at vide at de løser ikke noget
problem ved bare at sparke Taleban ud og få Nordalliancen ind. Det eneste, der
lykkes, som vi har hørt tidligere i aften. Afghanistan er et kludetæppe af forskellige
folkeslag. Nordalliancen består hovedsageligt af Tsjadiker, Usbekere og
Turkmenere, hvorimod Talebanerne består af Pashtunere. Det er nogle af de
vigtigste befolkningsgrupper i det her land, og det nytter ikke noget at sætte den
ene ind for den anden, man er nødt til at lave en stor, bred regering, som rigtigt
reflekterer dette patchwork, dette kludetæppe af en nation. Hvis man gør det, så
erstatter man blot det ene onde med et andet.
Siger, at det er den ene ting, det er den kortsigtede ting. Den langsigtede ting
handler om USAs og hele vestens holdning generelt til den her del af verden. Og
det handler om støtten til korrupte, rådne, dobbeltmoralske regimer i den arabiske
verden. Det handler om Irak som jeg sagde før og det handler om mere balance i
Palæstina-Israel konflikten.
01.24.24 – 01.26.09: JDP foreslår at vi lige ser på, hvad den afghanske
oppositionen selv siger her til aften efter angrebet. For angrebet det amerikanske
angreb har pludselig gjort Talebans modstandere til en af USAs allervigtigste
allierede. JDP fortæller at vi har talt med en rådgiver fra netop Nordalliancen om
det amerikanske angreb.
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Dr. Abdul-Wahit Yassar, Indenrigsministeriet, Den Nordlige Alliance: I think the
Afghanistan people are the peace loving people and they are also against the
terrorism so they will definately welcome these attacks.
Interviewer: Is this the beginning of the end of the Taleban in Afghanistan?
AWY: I think it i s very difficult to say because it just has started and they have
just know paralyzed their air system. But I think this should continue up to the last
man who is for the terrorism. We don’t want any terrorist circle to have a base in
our country and to launch their attacks and to harass the international community
from our soil. So we will also try to clean them from our area.
Interviewer: Does the Northern Alliance work directly with the US government in
this attack?
AWY: I think that there is not any coordination at that level which you are asking,
but the goal is one. The goal is the eradication of the terrorism from Afghanistan.
01.26.09 – 01.28.39: JDP siger til SJ at kun de færreste tror at Nordalliancen kan
være den varige løsning, hvis at Talebanstyret bliver væltet i Afghanistan. Hvad
kommer så bagefter, hvad er fremtiden for landet? SJ svarer at det er næsten
umuligt at sige. Siger at han tror, som han har hørt nogle sige tidligere i aften her
på kanalen, at den tidligere konge Zahir Shah er en mulighed, ikke som en ny
magthaver, men som et samlende punkt, en der kan repræsentere alle fraktioner af
det her land, også, som det også er blevet nævnt, Mujahdeddi, den tidligere
præsident som bor i DK i øjeblikket, han sad her kun ganske få måneder efter at
Sovjetunionen var blevet sparket ud deres marionetregime under Najebullah var
blevet væltet, så sad han kun i nogle få måneder og så blev han væltet og så kom
Rahbani til magten. Siger at sådan to personer, hvis rygte ikke er plettet af blod fra
den her lange, meget voldsomme borgerkrig, de vil kunne samle folk og de har,
begge parter, ved de at man er nødt til at samle alle de folkeslag som den her
nation består af. Og problemet er Pashtunerne, som udgør næsten halvdelen, hvis
ikke over halvdelen af den Afghanske befolkning, det er et meget krigerisk
folkefærd og de er meget hårde og kompromiløse, de er også meget seje, som alle
Afghanere er. Deres rolle som den største og den mest magtfulde af
befolkningsgrupperne skal selvfølgelig tilgodeses på den ene side, samtidig skal
man også tilgodese at blandt Pashtunerne indbyrdes er der også grupper, som også
ofte kæmper mod hinanden. Lad mig bare [KRIG MOD TERROR, New Yorks
borgmester Guiliani annoncerer nye sikkerhedsforanstaltninger ovenpå angrebet]
hvis jeg har tid til det give et lille bitte eksempel på hvad de her folk er for nogen. I
grænseområdet mellem Pakistan og Afghanistan, der har vi et område, som hedder
tribal area, stammeområdet eller stammeterritoriet. Det er et område, som officielt
i øjeblikket hører under Pakistan, men hvor den pakistanske regering over hovedet
ikke har magten, hvis man skal der ind skal man have tilladelse af nogle særlige
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politiske agenter, som en slags hjemmestyre [”Civile tab vil blive undgået” siger
den belgiske udenrigsminister Guy Verhofstadt. Belgien har EU formandskabet.]
som ikke er under den afghanske regering. Hvis man kommer der ind så dækker
Afghansk lov ikke. Det er Pashtunere, der bor derinde. De bor i hver klan i nogle
små forte. Og de lever nærmest som en slags sørøverregime derinde, fordi der ikke
er nogen, f.eks. briterne eller Djengis Khans mongolere eller Sovjetunionen, der er
ingen, der kan kontrollere det folkeslag. Derfor må der tages hensyn til denne
mærkværdige sammensætning af dette underlige kludetæppe som vi kalder for
Afghanistan. Ellers vil det aldrig virke. Og det kan kun Afghanerne selv finde ud
af.
01.28.39 – 01.30.46: JDP opsummerer aftenens angreb på Afghanistan. USAs svar
på terrorangrebet den 11. september i NY og W startede for ca. fire timer siden,
Afghanistan er nu under angreb.
[Billeder af sort nattehimmel med lysglimt] Indslag af Alexandra Strand Holm, der
fortæller at angrebet på Afghanistan som verden har ventet på startede her til aften.
Klokken 18.27 kom de første meldinger om eksplosioner i Afghanistans hovedstad
Kabul, [Kort af Afghanistan] hvor elforsyningerne blev afbrudt. Siden kom
angrebene også i Jalalabad i Øst og Kandahar i syd, [Bin Laden med gevær] hvor
Osama bin Laden menes at skjule sig.
Kort efter at angrebene startede holdt den amerikanske præsident GWB en tv-tale
More than two weeks ago, I gave Taliban leaders a series of clear and specific
demands: Close terrorist training camps. Hand over leaders of the Al Qaeda
network, and return all foreign nationals, including American citizens unjustly
detained in your country.
None of these demands were met. And now, the Taliban will pay a price.
ASH fortæller at angrebene sker i tæt samarbejde mellem amerikanske og britiske
styrker, kort efter at præsident Bush havde talt gik den britiske Premierminister
Tony Blair på talerstolen.
TB: I can confirm that UK forces are engaged in this action. I want to pay tribute if
I might, right at the outset to Britains armed forces. There is no greater strength for
a British Prime Minister and the British nation at a time like this than to know that
the forces we are calling upon are amongst the very best in the world.
[Billeder fra Afghanistan, muligvis af en træningslejr] ASH fortæller at målene for
aktionen blandt andet er Talebans militære positioner og terrornetværket al Qaedas
træningslejre. Den hovedmistænkte bag terrorangrebene mod USA den 11.
september, [CNNs billeder af videoen med OBL] OBL tonede frem på en egyptisk
tv station. I en båndet videotale hyldede han angrebet på USA.
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OBL, via tolk: Attacks by God, and it has touched one of its best buildings. And
this is America filled with fear, from the north to south, east to west. I thank God.
01.30.46 – 01.32.39: JDP fortæller at Danmarks statsminister PNR blev orienteret
en halv time efter at angrebet på Afghanistan, nemlig kl. 18.57 fik PNR beskeden
fra sine medarbejdere.
JDP taler med PLL fra Christansborg. Siger at regeringens sikkerhedsudvalg vel
også skal træde sammen. PLL fortæller at de har trådt sammen, at de havde et
møde for kort tid siden, faktisk lige inden statsministeren begyndte sit pressemøde.
[KRIG MOD TERROR, Danmark er gået et trin op i beredskab efter angrebet på
Afghanistan siger statsminister Poul Nyrup], siger at det var det store
sikkerhedsudvalg, med deltagelse af embedsmænd, ledende ministre, cheferne for
de to efterretningstjenester og Forsvarschefen blandt andet.
LPP fortæller om beredskabsniveauet i DK.
JDP spørger hvad der skal ske på i det politiske arbejde i de næste dage [KRIG
MOD TERROR, Tysklands kansler Schröder melder, at Tyskland var klar til at
deltage i angrebet, men landet blev ikke spurgt.]
LPP fortæller at mødeaktiviteten vil fortsætte i morgen, at Statsministeren har et
møde med indenrigsministeren og sundhedsministeren om det civile beredskab,
om vi er rustet til terrorisme med kemiske våben eller biologiske våben. Siger at
det har kørt de sidste tre uger og at ministrene er i gang med planlægningen.
01.32.39 – 01.33.30: JDP fortæller at Nyhederne gik på gaden i Washington for at
få amerikanernes reaktion.
Susan Jackson: I know they have to make a statement and I hope they put down
the Taleban, but I just feel awful about it. I really do.
Jahaman Marshall, studerende: I think America shouldn’t retaliate the way they
did. Two wrongs don’t make a right. And by them doing that you know something
is going to happen over here. It’s bound to happen.
Jeff Freeman, revisor: I believe in making our point as quickly as possible and I
think the amount of bombing we are doing in the short term hopefully will cause
these people to hand over those that we are after.
Ron Olquest, økonom: I don’t think that the United States this into a war against
islam or muslims in general.
Darrell Jay, fabriksarbejder: Bomb everything, don’t leave nothing. Cause they
killed them innocent little kids and everything on that plane, man.
01.33.30 – 01.39.03: JDP taler med PES. JDP spørger om der er noget nyt om den
anden angrebsbølge vi har hørt der skulle være i gang. PES siger at vi en gang ved
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om der er tale om bølger, at vi ved fra Forsvarsminister Rumsfeld at det ikke er
overstået endnu, det sagde han for halvanden times tid siden. Siger at det han tror
man skal understrege er, at forsvarsministeriet, med Rumsfeld i spidsen, har været
meget meget påpasselige med at give oplysninger ud [KRIG MOD TERROR,
Nyrup mødes i morgen med sundhedsministeren og indenrigsministeren for at
gennemgå de danske beredskabsplaner.] og at de har mange gange gentaget, at de
ikke diskuterer de operationer, de militære operationer, der er i gang.
JDP spørger til sikkerheden og den trussel der er for mod-terroraktioner, siger at
den er allerstørst over ved PES i USA. Siger at vi hørte tidligere at
udenrigsminister Dick Cheney er blevet flyttet. Siger at man måske kan undre sig
over, at det ikke er præsidenten, der er flyttet, men udenrigsministeren.
PES retter JDP, siger at det er vicepræsident Dick Cheney. Fortæller at det er en
standardprocedure i den her slags situationer, at man ønsker ikke at præsidenten og
den mand, der skal efterfølge ham, hvis der sker noget med præsidenten, at de
opholder sig på samme sted. Man vil simpelt hen ikke have at man ved at droppe
en bombe på det Hvide Hus kan fjerne hele styret her. [KRIG MOD TERROR,
Sikkerheden i danske lufthavne skærpes. Også bagage på indenrigsruter skal
igennem ekstra sikkerhedstjek.] Fortæller også, at gaderne ved udenrigsministeriet,
som ikke ligger så langt fra det Hvide Hus, at de er blevet afspærret. Siger at der
uden tvivl er frygt for at der sker noget andet. Siger at han også hørte Rumsfeld,
forsvarsministeren i dag påpege, at de aktioner vi så den 11. september var ting
som var blevet planlagt i meget meget lang tid, og at man derfor havde svært ved
at forestille sig at de sådan lige med et kunne slå til igen, i hvert fald at gennemføre
en aktion af den karakter, på nogle ganske få dage her.
JDP spørger, hvordan det trusselsbillede, som nu er blevet forstærket efter angrebet
på Afghanistan, mærkes i det daglige i USA. PES fortæller at de ser meget mere
politi på gaden [KRIG MOD TERROR, Nyrup: Vi er ikke i en særskilt
trusselsituation, men vi kan ikke udelukke noget.], ser folk fra Nationalgarden,
bevæbnede mennesker i lufthavnene, det tager længere tid at komme på et fly i
lufthavnen og man mærker det ikke mindst når man taler med folk, at der er en
tydelig frygt rundt omkring for, at der skal ske et eller andet igen. A la 11.
september eller at der skal ske noget på at stadion eller i et indkøbscenter, eller et
eller andet. Siger, at der er en tydelig frygt her som man kan sige, at i og for sig er
terrorens eller terroristernes succes, at de har skabt en frygt i den amerikanske
befolkning.
JDP spørger om PES fornemmer, at den aktion, der blev sat i gang for godt fire
timer siden, at det er en som befolkningen helt udelt støtter, at præsidenten sidder
meget stærkt nu. PES siger absolut. Fortæller at de har set en erklæring fra de fire
ledere af Kongressen, to demokrater og to republikanere, Bush er jo også
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republikaner, at de [KRIG MOD TERROR, Præsident Jacques Chirac bekræfter nu
at franske styrker skal deltage i det militære angreb på Afghanistan.] alle sammen
har bakket op om præsidentens handling. Fortæller at de ser i meningsmålingerne,
der er selvfølgelig ikke kommet nogen nu her efter angrebet, men at man har set i
meningsmålingerne, at der har været meget kraftig støtte, langt over to tredjedele
af befolkningen har sagt, at de støtter et militært modangreb. Siger at Bush sidder
godt i det, siger at de mennesker, de talte med på gaden i dag, nærmest var lidt
forsigtige, at man havde det på fornemmelsen, at de var lidt kede af, at det var
nødvendigt at gå i krig for det her, men siger [KRIG MOD TERROR, Rusland:
Sikkerheden skærpes på togstationer, i lufthavne og i Metroen. Også vestlige
ambassade får øget sikkerheden.] at han er ret sikker på at opbakningen er der. Han
siger at det er det, de har set hidtil, siger at han tror, med fare for at gentage sig
selv, at det her i virkeligheden handler om, at det her er USAs egen krig. Det var
det amerikanske fastland, der blev angrebet. Det var amerikanere, der døde her.
Det var et angreb på USA. Det var ikke som de andre krig som USA har været en
del af i løbet af 90’erne, i Bosnien, i Kosovo, i Golfen, som i og for sig var andres
krige, hvor USA gik ind som politibetjent, eller overdommeren om man vil. Det
her er USAs egen krig, siger at han tror det gør en forskel i befolkningen.
JDP siger, at når amerikanerne går i krig, når de agerer politibetjent rundt omkring
på kloden, så taler man jo også om nødvendigheden af, at de laver et stort tvangreb, nogle kalder det et CNN angreb. Siger at det næppe er det vi har set i aften,
der er få ting, der slipper ud og det er jo ikke noget, hvor der er særlig mange tvbilleder af det her.
PES fortæller at det er blevet understreget, siger at han tror de har fået et billede af,
hvordan forsvarsministeriet og det Hvide Hus har været meget sparsommelige,
med de oplysninger, der er kommet ud. [KRIG MOD TERROR, Amerikanske
ambassader verden rundt forhøjer sikkerheden, også ambassaden i København.]
PES siger, at det selvfølgelig har noget at gøre med, på den ene side, som de også
argumenterer, at det er for at beskytte de amerikanske styrker, at det er for ikke at
lade Talebanstyret, eller al Qaeda få noget at vide om, hvad det er de er på vej til.
Men det har selvfølgelig også den konsekvens, at de kan beskytte sig selv imod at
andre, at pressen kommer ind og ser, hvad der egentlig foregår. Hvem det er, de
egentlig har ramt. Om de har ramt så godt som de hævder. Siger at vi f.eks. så
under Golfkrigen, at vi fik at vide at de havde ramt en meget meget høj del af
målene, og da det så senere virkelig blev tjekket igen viste det sig, at de ikke havde
ramt lige så meget. Siger at der er to sider af det, det ene er selvfølgelig forståeligt,
at man ikke ønsker at lade fjenden vide, hvornår man [KRIG MOD TERROR,
Rusland støtter det USA-ledede angreb. ”Det er tid til handling mod denne
ondskab” meddeler det russiske udenrigsministerium.] og det andet er naturligvis
også, at man i og for sig ikke ønsker at blive kigget i kortene.
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01.39.03 – 01.40.17: JDP fortæller, at der er mange tusinde Afghanere her i DK,
de har enten fået asyl, eller venter på at få asyl i landet. En afghansk familie i
Århus følger lige nu krigene i deres hjemland, i fjernsynet.
Indslag af Martin Ramsgård, der fortæller at vi er hos familien Dahwar, et par
timer efter angrebet på Afghanistan. [Billeder af 3 afghanere, der ser Nyhederne på
TV2] MR fortæller, at den første del af familien kom til Danmark i 1993. Rahim
Dahwa er bekymret for befolkningen i Afghanistan. Han er især bekymret for sin
egen familie i landet.
Rahim Dawar, tolk: Der er ikke nogen telefonforbindelse, der er ikke noget
internet. De sidder bare alle sammen hjælpeløse og ser i fjernsynet, hvad der sker
egentlig. Og man ser deres krigsskibe og flyvemaskiner, der bomber Afghanistan.
Det er det eneste jeg kan se, jeg kan ikke gøre noget som helst.
[Billeder af billeder af familien] MR fortæller at familien bor i nærheden af byen
Kandahar, fortæller at det var en af de byer, der blev ramt her til aften. Rahim
Dawar er vred på USA.
RD: Det er en tragedie, der er sket i USA. Der er vi enige, alle sammen. Men de
skal ikke lave en gang til tragedie i Afghanistan. Det, der er sket, det er en stor
katastrofe. Men det er en endnu større katastrofe, at de bare bomber Afghanistan.
MR fortæller at familien ikke støtter Talebanstyret, som de mener for længst skulle
have udleveret Osama bin Laden.
01.40.17 – 01.41.39: JDP siger at der har været mange reaktioner på angrebene i
aften. Fortæller at vi lige har modtaget denne reaktion fra den tyske Kansler
Gerhard Schröder.
GS: Jeg vil udtrykke min store respekt for, at den amerikanske præsident har stillet
320 mio. dollar til rådighed for at bringe madvarer til dem, der ellers ville sulte
ihjel. Det viser, at det ikke drejer sig om at angribe det afghanske folk, men at
ramme dem, der undertrykker folket og som skjuler internationale terrorister.
Tyskland vil yde et stærkt bidrag til løsningen af flygtningeproblemet, og det anser
udenrigsministeren og jeg for lige så vigtigt. Det har jeg netop endnu engang givet
tilsagn om over for FN’s generalsekretær. Jeg vil meget gerne endnu engang
pointere, at det her ikke er en kamp mod det afghanske folk, men en kamp mod
terrorismen, og dem, der støtter terrorismen.
01.41.39 – 01.44.51: [KRIG MOD TERROR, Den amerikanske forsvarsminister
afviser, at et amerikansk fly skulle være skudt ned over Afghanistan.]
JDP taler med Orlogskaptajn Dan P. Termansen. Siger at vi hører, at der
sandsynligvis er ramt ret kraftigt i flere afghanske byer med angrebene i aften.
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Siger at vi ikke hører noget andet om OBL andet end, at han sandsynligvis er i
live. Hvor han er, hvad han nu kan gøre.
DPT: Ja, han udsendte jo et videobånd, som meget tydeligt var optaget inden
angrebet blev iværksat. Og det kan jo bekræfte den teori, der har været om, at det
her er et led i OBLs større strategiske planlægning, som startede med angrebet den
11. september. Teorien går ud på at Osama bin Laden vil have fjernet USA og den
vestlige verdens indflydelse i mellemøsten og den arabiske verden. Og det kan så
være et skridt på vejen. Jeg tror måske han havde forudset et mere massivt angreb
noget hurtigere fra USAs side, sådan så at den muslimske verden kunne samles og
mobilisere et angreb mod USA med de grupper og det netværk som han nu har.
JDP siger, at det måske er der han har forregnet sig, OBL, hvis han ventede et
meget hurtigt og resolut angreb efter angrebet på NY og W den 11. september. Så
ville reaktionen måske have været væsentligt hårdere fra den muslimske del af
verden. Siger at amerikanerne har været meget inde for at få diplomatiet på plads
inden de satte angrebet i gang. Siger at det er det DPT taler om, at der er en mindre
opbakning, måske. DPT siger, at det er helt sikkert, at USA har været fuldstændig
klar over, at OBL, han har ventet et massivt angreb, og det er netop den strategiske
krig, der har været ført, hvor USA netop har undgået at spille med på den plan som
bin Laden har lavet.
JDP spørger, om DPT tror det har været i den militærstrategiske plan i dag, at
prøve at få fat på ham allerede nu, eller om det først er den her ødelæggelse af
infrastrukturen for Taleban man er gået efter. DPT siger at han er helt sikker på at
det primære mål har været at ødelægge Talebanstyrets muligheder for at
kommunikere med omverdenen og operere internt i landet, fordi når Talebanstyret
er væk, så er støtten til bin Laden også væk, og det vil sige at han er jagtet vildt nu.
Og kan ikke søge støtte hos Talebanstyret længere.
JDP spørger om forsøget fra de meget omtalte specialstyrker skal gøres senere,
måske en af dagene, på decideret at fange OBL selv. DPT siger at man må vente
en reaktion fra bin Laden, at han måske bevæger sig nu i forhold til det skjulested
han har. Siger at specialstyrkerne nok har til opgave at holde øje med hans
bevægelser.
JDP at man næsten kan sige, at der er en nervekrig i gang. DPT siger, at der ikke er
nogen tvivl om, at det hele har været et stort psykologisk angreb, lige i starten fra
den amerikanske styrkeopbygning [KRIG MOD TERROR, Præsident Bush
orienterede allerede lørdag Kongressen om, at han havde givet grønt lys til
angrebet.] til den diplomatiske indsats, der har været.
JDP spørger om amerikanerne må gøre lige præcis, hvad de vil. Siger at de har
næsten carte blanche fra vesten, fra NATO, fra FN og ikke mindst fra Danmark.
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Spørger om må gøre hvad de vil i angrebet dernede. DPT siger, at det må de ikke.
Siger at de selv har henholdt sig til FN pagtens artikel 51, som giver dem ret til
selvforsvar, og det er det de har påberåbt sig. At de er blevet angrebet udefra og at
de derfor har ret til selvforsvar. Siger at der også ligger den regel om, at der kun
skal bruges den militære magt, der er nødvendig for at opnå det mål, altså
ikke at gengælde men at fjerne den fremtidige trussel.
01.44.51 – 01.45.36: JDP siger at vi skal høre hvad amerikanerne konkret har af
planer i den militære udførsel. Fortæller at den general, der leder den fælles
amerikanske og britiske aktion fortalte her til aften, hvilke våben, der bliver brugt i
angrebet.
[Pressemøde i Pentagon]
Richard Myers, general, USA: As the secretary said today our forces have begun
the initial part of military operations in the war against terrorism. About 15 land
based bombers, some 25 strike air craft from carriers, and US and British
submarines launching approxemately 50 Tomahawk missiles. Have struck targets,
terrorist targets in Afghanistan. The first target was hit at approximately 12.30
eastern standard time. And operations continue as we speak.
01.45.36 – 01.48.44: [KRIG MOD TERROR: Både den talebanske religiøse leder
Mohammad Omar og Osama bin Ladne har efter sigende overlevet angrebene.]
JDP siger, at det virker voldsomt, at 50 bombefly har været på vingerne, der er
blevet afsendt, sagde generalen her, ca. 50 tomahawk missiler, de her store
krydsermissiler som vi også kender fra tidligere amerikanske aktioner. JDP spørger
hvilken skala han vil sætte det her på, spørger om det er et meget stort angreb vi
har været vidner til i aften.
DPT siger, at det er en meget stor operation fordi til de fly som er blevet nævnt
her, der skal man lægge en række støttefly, tankefly, radarovervågningsfly og også
elektroniske kampfly som skal tillægges de her styrker. Siger at det er en meget
stor operation, som har krævet meget planlægning og koordination i detaljer.
JDP siger at vi hører den danske statsminister sige, at vi stiller lufthavne og
flyvestationer til rådighed, men siger at PNR ikke nævner vores mandskab og
vores flyvere. Spørger om det er afskrevet nu, at Danmark kunne deltage militært i
aktionen her. DPT siger at han ikke kender til de henvendelser, der har været til
den danske regering omkring støtte, udover dem, der er blevet nævnt i pressen.
JDP spørger, hvad det så er konkret som vi kan gøre nu, andet end at regeringen
politisk støtter angrebet i aften. DPT siger at i og med at vi har tilsluttet os at
NATO artikel 5 er kommet i kraft, så har vi også givet den maksimale politiske
støtte som vi over hovedet kan. Siger at vi derudover har sagt ja til at åbne vores
luftrum og støtte med havne og flybaser.
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JDP og DTP taler om det danske beredskab og trusselsbilledet i Danmark.
[KRIG MOD TERROR, De nordiske lande står bag USAs angreb. Sveriges
statsminister Göran Persson kalder det ”selvforsvar”.]
JDP spørger, hvad man kan gøre for at minimere risikoen for aktioner i Danmark.
Spørger hvad der sker i det danske system nu. DPT siger at efterretningstjenesten
spiller en meget stor rolle her, det er der ingen tvivl om. Men også bevogtning af
de nøgleinstallationer, der er rundt omkring i landet, og for den militære del, så er
det selvfølgelig primært NATO installationer som er interessante og som har fået
nødbevogtning.
JDP spørger om DPT forventer at amerikanerne og Briterne vil gøre mere i løbet af
i aften og nat. Nu er det jo ved at blive morgen i Afghanistan. DPT siger, at han
tror operationen ebber ud samtidigt med at det bliver lyst. Siger at operationen har
foregået i et stykke tid og at den også vil foregå i det skjulte fremover. Siger at det
nu er op til den nordlige alliance at videreføre angrebet, ser det ud til. Siger at han
tror at den stadigvæk vil blive støttet af specialstyrker i landet.
JDP siger ”måske nye aktioner allerede om et døgn”. DPT siger at han ikke er
sikker på at vi ser nye flyaktioner og bombeaktioner fra USAs side, før om meget
lang tid. Fordi han tror at den diplomatiske indsats skal styrkes nu.
01.48.44 – 01.50.34: JDP siger at både i Århus og København har folk været
samlet for a markere angrebet på Afghanistan. Siger at reporteren Lennart Sten lige
nu er på Rådhuspladsen i København.
Siger at det næsten er grotesk, at der for 24 timer var jubel på Rådhuspladsen fordi
vi havde kvalificeret os til fodbold-VM. Siger at der i øjeblikket er en helt anden
stemning [Billeder af folk, der tænder lys], her er meget stille, folk mødes på vej
hjem fra byen, tænder et lille lys her. Siger at der i øjeblikket vel er 50 til hundrede
mennesker og at det har der været hele aftenen. Nogle går og andre kommer til.
Siger at Kitty er en af dem, der står der, spørger hende, hvorfor hun var henne at
tænde et lys lige før.
Kitty Deveci, sælger: Fordi jeg synes det er meningsløst, det de gør derovre nu. De
har selv lige oplevet et kæmpe tab, på flere tusind mennesker, som de har været
forargede over for, de har været rystede over for og de har været chokerede over.
Der er stadig en masse mennesker derovre, der sørger. Og så gør de ud og gør den
samme handling et andet sted.
LS spørger, hvornår hun bestemte sig for at komme ind og tænde et lys. Kitty: Det
er ikke sådan noget man kan planlægge fordi jeg håbede på at da de sagde at de
ville angribe, så troede jeg det var for at skræmme. Så da jeg så det i aftes, jeg blev
dybt chokeret, jeg startede med at tænde et stearinlys hjemme i vindueskarmen
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men da jeg så så at de var inde på Århus Rådhusplads, så må vi også tage herind og
vise vores standpunkt herinde.
LS spørger en mand af mellemøstlig udseende, der også er på Rådhuspladsen,
hvorfor han er kommet derind.
Mand på Rådhusplads: Jeg er kommet her ind for at vise min sympati for den
afghanske befolkning, civilbefolkning, som bliver bombet af amerikanske flyvere
her til aften. Det er det jeg er her for at støtte, for at vise min sympati for dem.
Ligesom jeg gjorde den 11. for de amerikanere. Og jeg håber at Poul Nyrup vil kan
holde to minutters stilhed i morgen, når vi så vågner, for de her civilbefolkning,
der dør i morgen.
01.50.34 – 01.51.12: JDP spørger NB om nyt fra Afghanistan. Siger at vi hører
ting fra Nordalliancen, siger at vi måske kan vende tilbage til det senere. Siger at vi
nu hører at der er brudt kampe ud mellem Taleban og lokalbefolkningen i en af
Afghanistans grænsebyer ind mod Iran, siger at det altså er det iranske
nyhedsbureau, der beretter om det her. Siger at det tilsyneladende er yderligere en
by end den vi har hørt om tidligere på aftenen. Siger at lokalbefolkningen muligvis
udnytter situationen for at smide Talebanerne ud som jo ikke er populære, absolut,
over alt i Afghanistan.
01.51.12 – 01.51.30: JDP fortæller at frygten for nye terrorangreb har fået
myndighederne i NY til at forhøje beredskabet, siger at det er et indslag vi vender
tilbage til lige om et øjeblik, siger at de stadig arbejder på at få det redigeret
færdigt. JDP hører efter i sin høresnegl om hvad der skal ske.
01.51.30 – 01.53.01: JDP siger at det indslag vi kan tage i mellemtiden handler om
den støtte som Osama bin Laden har i regionen. Indslaget kommer her.
Indslag af NB. [Billeder af afghanske soldater på en tankvogn] NB fortæller at bin
Laden støtter tre former for islamiske grupper. [Grafik, billede af OBL med våben
i baggrunden, tekst i forgrunden.]
Dem, der bekæmper regimer, som de mener er korrupte og forråder Islam [Kort
vises, lande fremhævet med rødt], f.eks. i Saudi Arabien, Algeriet og Egypten.
Grupper, der kæmper mod undertrykkelse af muslimske befolkningsgrupper,
derfor var de aktive i [Kort, lande fremhæves med rødt] Kosovo mod Serberne, og
er stadig aktive i Indonesien og i Indien, især i Kashmir.
[Billede af ild i nogle kasser, fyrværkeri til en demonstration] NB siger at en tredje
gruppe som menes at få støtte fra al Qaeda er dem, der kæmper for oprettelsen af
en islamisk stat i deres eget land, [Kort, lande fremhæves med rødt],
Palæstinenserne, Tjetjenien, Pakistan og Pomin Denau.
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NB siger, at al Qaeda er med over alt. [Billeder af en militær opvisning,
bevæbnede mænd i grønt tøj med partisantørklæder]. Enten har de indfiltreret
andre grupper, samarbejder med dem eller har helt overtaget dem. [Billeder fra
redningsaktion efter en bombe] NB fortæller at al Qaeda siden ’88 har haft det
tætteste samarbejde med ekstreme islamiske grupper i Egypten, Algeriet og
Yemen. [Billeder af en bus, der brænder]. NB fortæller at det i Egypten er den
islamiske gruppe Gamaj al Islamir, [Billede af mænd, der løber med en såret] og
den egyptiske islamiske Jihad Al Gamaj al islamir, der begge to vil have omdannet
Egypten til en ren islamisk stat. [Billeder af en bevæbnet flok mænd] NB siger at
det i Algeriet er det Gia og Salafist gruppen, to grupper, der bekæmper det
nuværende militærstyre i landet. Siger at det i Yemen er Djasj Adin Abin al Islami.
Derudover en række mindre islamiske partier i Indonesien, Libyen, Marocco
[Billeder af en smilende OBL] og flere andre steder, der også gik sammen med al
Qaeda.
01.53.01 – 01.54.13: NB fortæller at Nordalliancen som siger til det her meget
aktive iranske nyhedsbureau, Irna, at de er klar til at slå til i morgen tidlig, og en
officer fra nordalliancen har tidligere sagt, at deres general har sagt til ham, at
deres kommunikationssystemer skal stå åbne hele natten. Siger at vi har noget
grafik, der viser, hvilket område Nordalliancen kontrollerer, [Kort vises, et lille
område i NØ vises] siger at vi kan se det i det Nordøstlige Afghanistan. NB
fortæller at man vil gå ind og tage vejen mellem Mazar al Zarif i det nordlige og
Kabul i det sydlige. Mazar al Zarif er en strategisk vigtig vej, som Nordalliancen
tabte til Taleban tidligere. Fortæller at det man siger nu er, at man vil gå ind og
tage den by, der ligger midt i det hele, Samangan, og så gå ind og kontrollere den
vej og så bevæge sig ned mod Kabul. Siger at de er meget fortrøstningsfulde, og at
det fremgår mange steder at meget af det angreb her er direkte støtte til
Nordalliancen. Siger at amerikanernes interesse [KRIG MOD TERROR, Både den
talebanske religiøse leder Mohammad Omar og Osama bin Laden har efter sigende
overlevet angrebene.] er at svække Taleban og lade Nordalliancen overtage men få
smidt al Qaeda ud og Osama bin Laden ud.
01.54.13 – 01.56.31: NB spørger Helle Lykke Nielsen, hvor interesserede
amerikanerne egentlig er i, hvordan det går i Afghanistan når de har fået nået deres
militære og antiterrorist mål.
HLN siger, at hun tror at hvis man skal være meget nøgtern, så har man ikke så
stor interesse i, hvad der sker bagefter. Det man er interesseret i er at få styr på al
Qaeda og bin Laden.
JDP indskyder at al Qaeda er det terrornetværk, som bin Laden er i spidsen for.
HLN siger at det er nogle meget interessante grupperinger, siger at man ikke ved
præcist [KRIG MOD TERROR, Den japanske premierminister Junichiro Koizumi
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erklærer sit lands fulde støtte til angrebet.] hvem de består af, men at man har en
indsigt i, hvem der kan være med i det. Siger at det interessante er at mange af dem
er gamle, det vi kalder Afghanistan veteraner, dvs. dem, der kæmpede mod
Russerne, og som man egentlig hentede rundt omkring i arabiske, islamiske lande,
som i ti år kæmpede mod russerne, som fik en fantastisk god militærtræning og fik
smidt russerne ud og da den krig var overstået, så drog de tilbage til deres
mellemøstlige lande, hvor der lige pludselig blomstrede en masse terrorisme, eller
en masse fundamentalisme op, mange politiske bevægelser i Egypten, Algeriet og
den slags steder. Siger, at de folk er blevet sat i fængsel af det Egyptiske styre og
det Algeriske styre, men resten er flygtet tilbage til det område. Og det er dem, det
er en del af dem, der udgør al Qaeda i dag, og som er meget stærkt militært
veltrænede og ganske farlige.
JDP spørger, hvis man skulle sammenligne det politisk-religiøse tankegods, der er
hos oppositionen, den Nordalliance som du nævner her, og så al Qaeda og vel ikke
mindst Talebanstyret. Spørger hvordan hun vil beskrive forskellen i de to.
HLN fortæller at Nordalliancen er en alliance af stammer, af klaner, af krigsherre
[KRIG MOD TERROR, Kampe er brudt ud mellem Taleban-styrker og
befolkningen i en af Afghanistans grænsebyer til Iran.] som ligesom er rodfæstede
i den del af verden, som er en del af det, og som vil kæmpe for at få indflydelse i
det vi kalder Afghanistan, i den nation som hedder Afghanistan i dag. Al Qaeda er
nogle, hvis man sådan lidt populært kan kalde dem, lejesoldater, nogle af dem er
lejesoldater, hentet rundt omkring fra i verden og som samles om det islamiske
element. Siger at de har en anderledes ideologisk, både religiøs og antiamerikansk
vinkel på tingene end Nordalliancen har.
01.56.31 – 01.57.48: JDP spørger NB til meldinger om nye angreb. NB fortæller at
det britiske telegrambureau melder fra Kabul, at nye eksplosioner, nogle af de
største man har [KRIG MOD TERROR, Den britiske premierminister er stolt over
at britisk militær er med i angrebet] hørt siden angrebet startede sent eftermiddag
dansk tid. NB fortæller at nogle af de største eksplosioner er hørt, at man har hørt
fly flyve over hovedstaden, siger øjenvidner, NB siger at vi ikke har så meget i
øjeblikket, men at vidner siger, at eksplosionerne er sket tæt ved lufthavnen.
JDP siger til NB at de har talt om at sådan et angreb er meget vigtigt militært at
udføre om natten, siger at han ved at NB har tjek på, hvornår det bliver morgen i
Afghanistan. Det bekræfter NB, siger at han virkelig skal holde tungen i munden,
siger at det bliver morgen kl. halv fire dansk tid [KRIG MOD TERROR, Osama
bin Laden: ”En gruppe muslimer” stod bag terrorangrebet i USA, hvor mere end
5500 mennesker omkom.], der står solen op, og de er altså to en halv time foran.
Siger at den står op klokken omkring seks lokal tid. NB siger at det var det vi hørte
før med Nordalliancen, hvor amerikanerne er gode til at kæmpe om natten, hvor de
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har deres styrke der, så vil Nordalliancens soldater foretrække at kæmpe når de kan
se, nemlig når solen står op. Det vil sige at vi måske vil se at afløseren for det
amerikanske angreb bliver Nordalliancens påståede ønske om at angribe som vi
talte om før.
01.57.48 – 02.00.28: JDP siger til Helle Lykke Nielsen at hvis man kigger tilbage
på Afghanistans historie, så kom Taleban faktisk til, ikke mindst med støtte fra
vesten under det seneste opgør i Afghanistan. Spørger hvad det så er, hvis man
siger, at det som amerikanerne er ude på nu, fornemmer vi er at få Nordalliancen
ind og afløse Talebanstyret. Spørger hvad det så er for en hverdag, en virkelig, et
land man får, hvis de får magten. HLN siger, at man [KRIG MOD TERROR, Mere
end to millioner afghanere lever som flygtninge i Pakistan og stadig flere kommer
til.] må holde fast i at amerikanernes interesse er at få styr på bin Laden og al
Qaeda, og så ellers prøve at få nogenlunde så stabilt som muligt. Siger at der ikke
er nogen, der gør sig illusioner om, at Afghanistan i løbet af et halvt eller et helt
eller fem år skal blive et demokratisk retssamfund, hvor tingene fungerer. Altså
man erstatter et problematisk styre med et andet problematisk styre. Siger, at hvis
man ikke vil have for meget i klemme i den del af verden, så må man jo trække sig
ud og lade det blive et internt opgør. Siger at der også er nogle problemer med at
sige at man bare lader Afghanerne sejle sin egen sø, fordi de faktisk ligger et
relativt vigtigt strategisk sted. [KRIG MOD TERROR, Kraftige eksplosioner ryster
den nordlige del af Kabul efter et nyt luftangreb.] En ting er, at man får styr på
terroren, men hvad gør vi med de olietransporter, med de nye gasforekomster vi
har i det område af verden. Dem skal man også sikre, at de kan blive transporteret
igennem der. Siger at der også er nogle strategiske interesse man må tage højde
for. Siger at man ikke bare kan læne sig tilbage og sige, at man er fuldstændig
ligeglad med hvad der sker i Afghanistan, selv om vi har fået styr på
terrornetværket.
JDP siger til HLN, at man vel ikke kan sige, at man med angreb på Kabul og nogle
forskellige byer dernede, så kan man jo ikke uskadeliggøre al Qaeda, altså hele det
her terrornetværk som vi kalder det. Fordi det er jo forgrenet, ikke kun i området
men i hele verden. Spørger om det er en organisation man nogen sinde får styr på.
HLN siger at det i hvert fald ikke er let, siger at det vil kræve, som det er blevet
sagt tidligere, en krig på flere fronter, [KRIG MOD TERROR, Nyrup: Vi er ikke i
en særskilt trusselssituation, men vi kan ikke udelukke noget.], en
sikkerhedsindsats på mange fronter fordi det selvfølgelig ikke kun er Afghanistan,
det er også forskellige steder i mellemøsten, hvor der sidder forskellige styrer som
huser den slags ting, den slags folk. Blandt andet har Yemen været oppe flere
gange, Sudan har været oppe flere gange. Selv om statsmagten der støtter den
vestlige alliance, så ved man at de ikke ret godt har styr på deres eget område, og
der er grupper rundt omkring som har lov at være der og som bliver tålt på en eller
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anden måde. Siger, at det er endnu værre i vesten. Fortæller at vi der har
efterretningstjenesterne, og at der bliver gjort en meget stor massiv indsats for at få
styr på det.
JDP spørger til, hvis man fanger eller måske dræber Osama bin Laden, hvilken
indflydelse det vil få på al Qaeda, det er jo chefen.
HLN siger at det er klart, at der vil være en voldsom reaktion og at der vil være
mange der vil kaste sig ud i den videre kamp. Siger at den vestlige strategi må
være at sørge for at få optrevlet så meget som muligt. Og det er det man er i gang
med.
02.00.28 – 02.01.25: JDP siger at vi skal tilbage til reaktionerne herhjemme, taler
med Lennart Steen på Rådhuspladsen.
LS fortæller om aktiviteterne på Rådhuspladsen, fortæller om et øget beredskab,
politiet er til stede, hvor folk samles. Fortæller om et meget stort og meget smukt
øjeblik, hvor folk holdt to minutters stilhed.
[KRIG MOD TERROR, De nordiske lande står bag USA’s angreb. Sveriges
statsminister Göran Persson kalder det ”selvforsvar”.]
02.01.25 – 02.02.23: JDP fortæller at frygten for nye terrorangreb har fået
myndighederne i NY til at forhøje beredskabet. Siger at byens borgmester fortalte
det for kort tid siden.
RG: The core of the plan is that there is a significant additional number of armed
police officers, members of the National Guard, who will be guarding sensitive
areas, areas that we think might be subject to attack. Of course we are not going to
put out a list of those areas, that would be counter-productive, to a large extent I
think people can assume what those areas are. There also will be heightened
security at the airport, as there already is. And there will be heightened security at
access and egress points throughout the city.
JDP afslutter ved at sige at ordene kom fra borgmesteren i NY, den by der blev
allerhårdest ramt af terrorangrebet den 11. september, mellem 5000 og 7000
mennesker menes at være dræbt da de to fly ramte WTC.
02.02.23 – 02.05.39: Tidligere i aften har både USAs præsident GWB og
Storbritanniens Premierminister Tony Blair, ikke mindst for at forklare deres
respektive befolkninger, hvorfor og hvordan man har indledt angrebet på
Afghanistan i aften.
JDP siger til Ulla Terkelsen, at det næsten var en Churchillsk tale som vi fik fra
Tony Blair. Spørger, hvordan Briterne reagerer på det.
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UT fortæller, at der var en lille demonstration for enden af Downing Street,
Downing Street er afspærret, man kan ikke komme ind i selve gaden. Siger at der
var en lille demonstration, da UT kørte forbi for lidt siden, men siger at der var
højst hundrede mennesker, der demonstrerede mod, at man nu svarer igen med
våben. Siger at der ikke er nogen tvivl om, at der er en meget stor opbakning bag
Tony Blair, som har været en form for talsmand for krigens argumenter. Siger at
der har været en slags arbejdsdeling mellem præsident Bush, som jo ligesom er
den der er hovedpersonen i sagen fordi det var hans land, der blev angrebet, det var
på amerikansk jord at angrebet fandt sted og over 90 procent af de tropper og det
materiel, som er sendt ind i den her krig er amerikansk. Så det er klart, at han er
hovedmanden i det men han har haft travlt, på den måde at han har været
involveret i den detaljerede planlægning mens han ligesom har overladt det til
Blair at forklare argumenterne for verden, for hvorfor det er nødvendigt at starte
den her krig.
JDP siger at det faktum, at britiske soldater også deltager i operationen, spørger om
det har påvirket støtten til Blair, at det her i værste fald kan koste landsmænd deres
liv. UT siger at det er helt typisk for Blair, som jo ikke er en krigs[...]. Han tilhører
en generation, der ikke har aftjent deres værnepligt, han spillede rockmusik da han
var ung og gik på universitet. Han er jo ikke nogen militærisk type, meget mindre
end Thatcher jo i sin tid, ironisk nok da der var Falklandskrig. Siger at det også er
typisk for Blair, at han får startet sin tale i aften til nationen med at sige at tankerne
naturligvis først og fremmest gik til de familier, til de soldater, der er i krig nu.
Hvordan de sidder og føler det, fordi de er ved at dø af skræk i bogstaveligste
forstand over hvad der skal ske med deres slægtninge som er i krig nu. Det starter
han med, men derefter gik han jo i gang med meget pædagogisk at sige, hvorfor
det var nødvendigt at føre den her krig, og det vigtigste synes UT i den tale han
holdt her i aften var, at han sagde at ganske vist var der briter, der blev slået ihjel
da de to tårne blev angrebet, så man kan sige at det var også et angreb på
Storbritannien, men selv om der ikke havde været briter, så skulle man også være
gået i krig, fordi det her er et princip.
JDP spørger om man i London kan mærke trusselsbilledet, et forhøjet beredskab af
frygten for terroraktioner.
UT siger at de nede omkring det kvarter, der hedder White Hall, det er
regeringskvarteret, der hvor Parlamentet ligger og der hvor Tony Blair i Downing
Street 10, der er der et meget stort politiberedskab. Det er selvfølgelig fordi man
har ventet demonstrationen, som så var meget lille, kun på de her hundrede
mennesker, men at der var utrolig mange politibiler i gaderne og man vil uden tvivl
være i højeste alarmberedskab, det er man allerede og offentlige bygninger er på
en ”alert”, altså et beredskab, hvor man får tjekket tasker og bliver undersøgt
meget grundigt, før man går ind og ud. Det er klart at man ved at man sammen
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med USA er helt oppe i fronten i den her krig, og derfor selvfølgelig vil være et
mål for modterroraktioner.
02.05.39 – 02.07.25: JDP fortæller at vi skal til København, hvor PLL står på
Christiansborg. PLL fortæller at Statsministeren er gået, så mødeaktiviteten er
indstillet.
[KRIG MOD TERROR, Egypten har udkommanderet ekstra tropper til at beskytte
vestlige ambassader i Cairo.]
PLL fortæller at PNR har meddelt, at der ikke er nogen danskere, der er direkte
involveret i angrebet, der er danskere udstationeret på de særlige overvågningsfly,
Avax flyene, men det er kun til erstatning for de Avax fly, der deltager i angrebet
på Afghanistan. Så der er altså ikke nogen danskere, der er med direkte.
JDP siger at det er noget som vi har stillet til rådighed, at danske soldater kunne
tilbydes til et evt. angreb, men siger at det altså ikke er blevet aktuelt. Spørger PLL
om han ved om det er fordi at ønsket simpelt hen ikke er kommet fra USA. PLL
siger at han ikke tror ønsket er kommet og den rådighedsforpligtelse, som vi har
påtaget os, den er kun som erstatning for tropper og andre ting, som så deltager
direkte i angrebet. Siger at det ikke er meningen at det danske forsvar skal deltage
som en angrebsstyrke i Afghanistan.
JDP spørger om PLL tror, at det som Nyrup har sagt ganske utvetydigt, igen i
aften, at Danmark står 100 procent bag angrebet, bag kampen mod terrorismen
[Osama bin Laden: ”En gruppe muslimer” stod bag terrorangrebet i USA, hvor
mere end 5500 mennesker omkom.], at han også fortsat vil have et meget bredt
flertal, bred støtte i folketinget til den holdning. PLL siger, at det tror han over
hovedet ikke, at der kan være nogen tvivl om. Siger at samtlige partier, måske på
nær Enhedslisten og måske også SF, de står helt bag PNRs linie og den helhjertede
opbakning bag USA. Siger at selv SF står bag, men siger, at vi selvfølelig mangler
at se, hvordan det fortsætter, men at PNR over hovedet ikke har nogen
parlamentariske problemer i det danske folketing i den her sag.
02.07.25 – 02.08.09: JDP fortæller at nu melder satellittv-stationen al Jazeera fra
Kabul, at den amerikansk ledede styrke har søndag aften indledt endnu et angreb
på den afghanske hovedstad Kabul, et meget kraftigt angreb, rapporterer en
embedsmand i det Talebanske Udenrigsministerium til den muslimske tv-station.
Stationens korrespondent i den afghanske hovedstad, altså i Kabul, rapporterer om
kraftige eksplosioner, bl.a. nær lufthavnen og måske også, melder korrespondenten
i centrum af byen, af Kabul. Han sagde at Talebans luftforsvar skød mod mål i
luften.
Fortæller at de selvfølgelig vender tilbage, når de har nyt og evt. får bekræftet at
angrebet på Afghanistan fortsætter.
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02.08.09 – 02.10.35: JDP fortæller at angrebet startede kl. halv syv her til aften.
Senere på aftenen kommenterede Statsminister PNR situationen, her er et kort
uddrag af statsministerens tale.
PNR i Statsministeriet: der er naturligvis altid en stor risiko forbundet med
aktioner af denne karakter, men det forekommer mig også, at der ville være
en endnu større risiko ved at vise passivitet. Derfor bakker regeringen fuldt og
helt op om den aktion, der i aften er gennemført. Vi finder at aktionen var
nødvendig, vi finder at aktionen også holder sig indenfor de rammer, vi har givet
vores tilslutning til fra starten. Det er en aktion, der efter alt at dømme vil tage lang
tid.
... vi skal intensivere vores arbejde for at optrevle det finansielle netværk bagved
terroristernes aktivitet og vi skal forstærke vores effektivitet i vores
efterforskningsarbejde på tværs af grænserne. Så skal vi dernæst forstærke vores
humanitære indsats. Vi ved at USA og de direkte parter i aktionen lige nu, vil
gøre alt, der står i deres magt, for at minimere de civile tab. Ingen kan
naturligvis sige med sikkerhed, at det helt kan undgås, men der er en meget
meget stærk opmærksomhed på, at minimalisere de civile tab.
...
Når det gælder Danmarks direkte bidrag til aktionen kan jeg sige, at vi for få dage
siden har bekræftet, at vi i første omgang stiller havne, flyvestationer og det danske
luftrum til rådighed, for USA og de allieredes besætninger og deltagelse i
indsatsen.
...
Jeg er meget opmærksom på, at mange danskere i aften spørger sig selv, hvad er
det der kommer til at ske. At der er en bekymring over hvad danske terrorister,
mulige danske terrorister eller andre terrorister kan finde på af modsvar. Jeg har
ikke nye oplysninger i aften, men jeg har det at sige. De planer som vi på forhånd
har forberedt på det her beredskabsområde bliver nu sat i gang.
JDP afslutter ved at fortælle, at det var en optagelse af Statsministerens
pressemøde tidligere i aften.
02.10.35 – 02.11.28: JDP fortæller at også den Konservative leder, Bendt
Bendtsen, kommenterede i aften situationen i Afghanistan.
Bendt Bendtsen: Jeg synes aktionen, som vi ser i disse timer er ganske forventelig,
verdenssamfundet havde jo regnet med, at der skulle ske noget nu. Det vi ser, er at
USA er i gang med at rydde op, Talebanregimet har jo fået deres advarsler, de har
ikke reageret. Nu kommer amerikanerne sammen med englænderne. Det er ganske
forventeligt.
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Interviewer: Det er den rigtige måde at reagere på?
BB: Ja, jeg må jo nok sige at Talebanregimet og Osama bin Laden er udenfor det
vi kalder pædagogisk rækkevidde. Der er ikke andre veje tilbage. Det er en militær
aktion, og det der så er vigtigt, selv om det også kommer til at koste ofre, det ved
vi alle sammen godt. Så er det vigtigt, at vi i Danmark indenrigspolitisk bakker
regeringen op i den strategi, der er lagt. At vi taler med en stemme i Europa, altså
fuld opbakning til USA, ingen slinger i valsen, det er det det drejer sig om.
JDP afslutter ved at sige, at Bendt Bendtsen siger ingen slinger i valsen.
02.11.28 – 02.17.52: [KRIG MOD TERROR, Osama bin Laden har mellem 50 og
60 halv- og helsøskende, men familien slog hånden af ham i 1994.] JDP taler med
Orlogskaptajn Dan P. Termansen. JDP siger at det seneste vi har hørt er at
angrebet på Afghanistan fortsætter og at målene nu skulle være nær lufthavnen og
måske også i centrum af byen, i centrum af Kabul. Spørger hvad det peger på.
DPT siger, at det altså er en del af den store operation, der er kørt i løbet af aftenen
her. Siger at det tyder på at man nu har anvendt bombefly i stedet for
krydsermissiler, som man lagde ud med. Siger at det man nok har sikret sig, at
antiluftskytset er neutraliseret og at man nu kan indsende bombefly og gøre
arbejdet færdigt [Billeder af grøn nattehimmel]
JDP siger, at det DPT siger er, at krydsermissilerne baner vejen, fjerner det
afghanske antiluftskyts, og så kan bombeflyene komme ind.
DTP siger at man anvender krydsermissilerne netop fordi de er ubemandede og de
udsætter ikke personellet for fare. Siger at det vi kan se på billederne, det er nogle
lysprikker, og at det nok mest stammer fra deres antiluftskyts, som nu er tilbage.
Siger at det er lysspor af projektiler man kan se, som bevæger sig op og prøver at
beskyde de ting, som evt. er.
JDP siger at vi også hørte tidligere, at strømmen simpelt hen gik i Kabul i flere
timer, siger at det godt kan have været et forsæt amerikanerne og briterne har haft,
at først gå ind og fjerne strømmen fra dem.
DPT siger at han tror de har taget strømmen i Kabul helt bevidst. [KRIG MOD
TERROR, Osama bin Ladens halvbror om terrorangrebet 11. september: En
tragedie for menneskeheden, en tragedie for min familie.] Siger, at det er noget de
styrer for netop at skabe en chokvirkning.
JDP siger, at hvis de forlydender der nu er fra Kabul, at også bycentrum er ramt,
spørger hvad den militærstrategiske årsag til det være og at man er gået efter at
ramme mål i centrum.
DPT siger at han ikke lige præcis ved, hvad der ligger i centrum, men at det man
udover militære mål kan gå efter, det er kommunikationscentre, altså den mulighed
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som Talebanstyret har for at henvende sig til befolkningen, altså få kontakt til
resten af befolkningen for at skabe usikkerhed i resten af den afghanske
befolkning, om Talebanstyret stadigvæk er ved magten eller ej. Siger at det giver
en vis stemning i landet og kan [KRIG MOD TERROR, Den irakiske præsident
Saddam Hussein fordømmer den amerikansk-ledet ”agression”.] måske ad den vej
opfordre til oprør mod Talebanstyret.
JDP spørger DPT, hvis han skulle beskrive, hvor lang de er nået i den her
sandsynligvis meget meget lange operation, som jo ikke kun er militær, men også
er politisk, diplomatisk og et stort stykke efterretningsarbejde for at bekæmpe
terrorismen. Spørger, hvor langt amerikanerne og briterne er nået med de første
timers angreb.
DPT siger at det har været opdelt i faser, hvor den første fase gik ud på at tilkæmpe
sig luftoverlegenheden for derefter at iværksætte det egentlige angreb mod de mål
som man har udpeget, og som specialstyrkerne har brugt det sidste par uger på at
finde ud af, hvor ligger. Siger at han tror, at når det begynder at blive lyst, så ebber
de her luftangreb ud, og så er det så op til den Nordlige Alliance måske at overtage
kampene, fordi de kæmper bedst når det er lyst.
JDP siger at vi har set de her forholdsvis massive angreb på flere afghanske byer,
spørger om DPT tror at styrkerne samtidig, det kunne være de britiske
specialenheder, er i gang med at forsøge at finde Osama bin Laden. DPT siger, at
han tror på et der er en indsats for at finde Osama bin Laden, fordi det kunne være
en meget stor sejer, hvis USA kunne sige, at nu har de fundet og anholdt bin
Laden.
JDP siger at det vel også, som mange har sagt, den mest risikofyldte del af sådan
en operation. Han er fantastisk svær at finde, han gemmer sig i bjergene, det er
hans bane, han kan lægge miner ud osv., et meget risikofyldt stykke militært
arbejde.
DPT siger, at det er der slet ingen tvivl om. Siger at man måske venter på at han
selv bevæger sig væk fra sit tilholdssted, fordi jorden er begyndt at brænde under
ham.
JDP siger at man også har talt om at det kan være for risikabelt at sætte
specialstyrker ind for at fange bin Laden, at man må prøve at finde ham når han
bevæger sig ud af bjergene, men siger at det måske er det man er i gang med
alligevel.
DPT siger, at det måske netop er for at få jorden til at brænde under bin Ladens
fødder sådan så at han kommer til at bevæge sig, fordi han kan jo godt se, at hans
opbakning fra Talebanstyret og den beskyttelse han har nydt under de sidste par
uger. Den er nu ved at smuldre.
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JDP siger at DPT siger at amerikanerne og briterne arbejder bedst om natten, i det
afghanske mørke, [KRIG MOD TERROR, Den britiske premierminister er stolt
over at britisk militær er med i angrebet.] og så kommer Nordalliancen, altså
oppositionen, dem som amerikanerne læner sig op ad og gerne vil hjælpe. De
afghanere der, de opererer bedst om dagen, JDP spørger, hvorfor det er.
DPT siger, at han ikke ved om de opererer bedst om natten, men siger at de i hvert
fald har en klar fordel i at arbejde om natten, fordi det er noget som Talebans hær
nok ikke er trænet til og de har i hvert fald ikke udstyr til at operere om natten.
Siger at det kræver jo udstyr til både at kunne se om natten og så også at kunne
sigte præcist om natten. [KRIG MOD TERROR, Nyrup: Den danske befolkning
kan roligt leve det liv, som man nu plejer at leve i vores land.]
JDP spørger om der er nogen forskel i de landsmænd, altså de to typer soldater,
som Nordalliancen arbejder med og Talebanstyret, altså deres styrker.
DPT siger at der umiddelbart nok ikke er den store forskel i den måde som de
kæmper på, fordi de jo er guerillakrig de to er bedst til. Siger at Talebanstyret nu er
oppe i en forsvarskamp og er egentlig ikke en egentlig guerillakrig, men det er til
gengæld den Nordlige Alliance. Siger at det er dem, der er bedst til det.
JDP spørger om det kan være en del af den britiske/amerikanske strategi at sige, vi
angriber fra luften og det er også det mindst risikofyldte for vores soldater, mens
man så lader de afghanske, Nordalliancens soldater, tage skraldet nede på jorden,
altså i den deciderede mand til mand krig.
DPT siger, at de kender området bedst, så det ville de nok være bedst til, at lave en
egentlig kamp, en guerillakrig, som vi snakkede om. Siger at USA og de britiske
styrker ikke er rede til at sende større tropper i land i Afghanistan fordi det skal
kunne understøttes senere, hvis man skal kunne opretholde en landstyrke. Siger at
det derfor er noget hvor vi ser, at tingene kommer ind og bliver landsat, udfører
deres operation og så bliver de hevet ud igen.
JDP spørger til sidst, hvad DPT forventer er næste fase i operationen, i det
amerikanerne kalder en kampagne, er.
DPT siger at den her kampagne, eller krig, mod terrorisme, der er den næste fase
en diplomatisk fase, vil han tro. Siger at vi har set at Colin Powell nu er på vej, har
planlagt en rejse til Pakistan og....
Bliver afbrudt af JDP som siger, at det er den amerikanske vicepræsident.
DPT fortsætter, uden at rette JDP, siger at han er på vej til Pakistan og Indien,
netop for nu at køre en diplomatisk kampagne. Siger at han derfor ikke tror at vi vil
se flere militære aktioner. Siger, at det jo er en samordnet del af hele den store
operation, krigen imod terrorismen.
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02.17.52 – 02.20.42: NB fortæller at det seneste nyt er lidt flere oplysninger om
det her oprør, der er i den by, der hedder Zaranj [Kort vises] op imod Iran, siger at
den ligger helt derude. NB fortæller at flygtninge fra det område, de holder til inde
på den anden side, inde i Iran og den lokale afghanske oppositions øverste officer,
altså en der bekæmper Taleban, han er nu på vej til området i Zaranj, angiveligt er
150 Afghanere i byen gået til oprør mod den lokale Talebanmilits for at få dem
smidt ud. Siger at der altså sidder halvanden million afghanske flygtninge i Iran,
og at mange af dem sådan set gerne vil hjem. Siger at de fleste af dem bryder sig
ikke særlig meget om Taleban. NB siger at det kan være en isoleret begivenhed,
det her, men muligvis vil vi se flere og flere byer nu, nogen der benytter sig af
chancen for at slippe af med dem.
JDP siger, at det man kan sige at status er lige nu, er at det massive krydsermissil
og bombeangreb er i gang, samtidig er Nordalliancens soldater klar til at gå i kamp
mod Taleban, og så er der også et folkeligt oprør i gang i landet, måske.
NB siger at hvis man skal tro på de mennesker, som har været i Afghanistan
indenfor de seneste år, så er Taleban absolut ikke specielt populære. De har indført
lov og orden, men de har også skabt elendige vilkår for civilbefolkningen. Siger at
han nu kan se at angrebet altså fortsætter, at Jalalabad er under angreb, en af de
store byer i landet, langt væk fra den by vi lige kiggede på før, er altså under
angreb igen. [KRIG MOD TERROR, En række islamiske udenrigsministre mødes
som planlagt i Qatar på trods af angrebet på det muslimske Afghanistan.] NB
spørger om strategien her kan være at de tror det er overstået og så kommer mand
igen, så tror de det er overstået og så kommer mand igen.
DPT siger, at det som sagt er en meget stor og vanskelig luftoperation, fordi der er
mange fly i luften og det skal koordineres så at der ikke sker farlige situationer i
luften. Siger at det involverer utrolig mange fly, både tankerfly og også
radarovervågningsfly, for at dirigere det her. Siger at det er derfor vi ikke har set et
samlet angreb på under en time, men at det er noget, der fortløbende foregår.
JDP siger, at vi måske også skal beskæftige os med, at Jalalabad igen er under
angreb og at det er anden gang. At det var en af de første byer, der blev angrebet
da styrkerne satte ind ved halv syv tiden dansk tid i aften. Spørger hvordan man
har valgt, hvorfor man har valg Kabul, Jalalabad og de andre mål.
DPT siger, at det jo nok er militærstrategisk vigtige områder, siger at det også er
der de større lufthavne befinder sig. Siger at det er de magtcentre som
Talebanstyret har [KRIG MOD TERROR, Danmark har stillet danske havne,
flyvestationer samt luftrummet til rådighed for USA.] og sandsynligvis også har
deres militære kommandocentre i det omfang de måtte findes. Også
kommunikationscentre.
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JDP siger at status nu, når klokken er blevet halv tolv dansk tid, at angrebet har
været i gang siden klokken halv syv, at det tilsyneladende fortsætter flere steder
over Afghanistan.
02.20.42 – 02.21.48: JDP fortæller, at der bor over 5000 Afghanere i Danmark og
at mange af dem følger situationen time for time.
Indslag af Morten Hansted [Billeder fra en stue, hvor fem afghanske mænd sidder
og ser fjernsyn og drikker te] MH fortæller at mange Afghanere her i Danmark i
aften sad klistret til fjernsynet, for at høre nyt om deres hjemland.
Ahmadulla Sahebzadeh, læge: Jeg var på vej hjem og besøgte min ven og han
fortalte mig at der bliver angreb i Afghanistan.
MH spørger, hvordan han føler det, der sker.
AS: Jeg tror det er en naturlig reaktion, at man bliver ked af det.
Ustad Zia Ulhaq, pensionist: I fear about my people, about innocent people. About
people who have been suffering from starvation, from having no houses, from
having no security.
MH fortæller at i denne familie er der mange, der er flygtet fra Talebanstyret, men
at der derfra alligevel er et stykke vej til at støtte angrebet.
AS: Jeg er skeptisk på at USA vil ramme de rette, Taleban. Jeg er bange for at de
vil ramme uskyldige folk, ved siden af.
02.21.48 – 02.23.52: JDP fortæller at USAs svar på terrorangrebet over NY og W
11. september, startede for ca. fem timer siden. Afghanistan er nu under angreb.
Gentagelse af indslag af Alexandra Strand Holm.
[Billeder af sort nattehimmel med lysglimt] Indslag af Alexandra Strand Holm, der
fortæller at angrebet på Afghanistan som verden har ventet på startede her til aften.
Klokken 18.27 kom de første meldinger om eksplosioner i Afghanistans hovedstad
Kabul, [Kort af Afghanistan] hvor elforsyningerne blev afbrudt. Siden kom
angrebene også i Jalalabad i Øst og Kandahar i syd, [Bin Laden med gevær] hvor
Osama bin Laden menes at skjule sig.
Kort efter at angrebene startede holdt den amerikanske præsident GWB en tv-tale
More than two weeks ago, I gave Taliban leaders a series of clear and specific
demands: Close terrorist training camps. Hand over leaders of the Al Qaeda
network, and return all foreign nationals, including American citizens unjustly
detained in your country.
None of these demands were met. And now, the Taliban will pay a price.
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ASH fortæller at angrebene sker i tæt samarbejde mellem amerikanske og britiske
styrker, kort efter at præsident Bush havde talt gik den britiske Premierminister
Tony Blair på talerstolen.
TB: I can confirm that UK forces are engaged in this action. I want to pay tribute if
I might, right at the outset to Britains armed forces. There is no greater strength for
a British Prime Minister and the British nation at a time like this than to know that
the forces we are calling upon are amongst the very best in the world.
[Billeder fra Afghanistan, muligvis af en træningslejr] ASH fortæller at målene for
aktionen blandt andet er Talebans militære positioner og terrornetværket al Qaedas
træningslejre. Den hovedmistænkte bag terrorangrebene mod USA den 11.
september, [CNNs billeder af videoen med OBL] OBL tonede frem på en egyptisk
tv station. I en båndet videotale hyldede han angrebet på USA.
OBL, via tolk: Attacks by God, and it has touched one of its best buildings. And
this is America filled with fear, from the north to south, east to west. I thank God.
02.23.52 – 02.24.59: NB fortæller at USAs hovedfjende, Osama bin Laden, kalder
angrebet mod Afghanistan for en krig mod Islam. Fortæller at det skete i en
videooptagelse, som blev vist på en arabisk tv-kanal her til aften. Som man kan se
er erklæringen optaget i fuld dagslys, og er altså en videooptagelse. Siger at det
ikke står klart, hvornår den er optaget, og er altså ikke en direkte udsendelse.
OBL: And to America, I say to it and to its people this. I swear by God the Great,
America will never dream, nor those who live in America will never taste security
and safety unless we feel security and safety in our land and in Palestine.
JDP siger, at det var Osama bin Laden, via tolk, på en video, som sandsynligvis er
optaget i bjergene i Afghanistan, før angrebet, det angreb som alle har ventet blev
sat ind.
02.24.59 – 02.27.38: JDP spørger NB til det danske beredskab. [Danmark har
stillet danske havne, flyvestationer samt luftrummet til rådighed for USA.]
NB fortæller om øget sikkerhed ved forskellige interesser, ambassader, militære
installationer, flyveplads og kaserner. Siger at han ikke tror danskerne vil kunne
mærke ret meget til det, at meget af det foregår i det skjulte, hos
efterretningstjenesten mv.
[KRIG MOD TERROR, Jalalabad i det østlige Afghanistan er igen under angreb
oplyser CNN]
Siger at man nok vil opleve større sikkerhed i forbindelse med indenrigsflyvning.
Siger at han ikke tror man vil se den meget store synlige sikkerhedsforanstaltning.
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JDP siger, at det ikke vil være de amerikanske dimensioner man vil se. NB siger at
ud fra de informationer han har er der ikke noget der tyder på det. De taler om
sikkerheden og den danske mentalitet.
[KRIG MOD TERROR, Angrebet på Kabul er genoptaget, siger en embedsmand i
Taleban-styrets udenrigsministerium.]
JDP spørger om det ændrer i beredskabet hos det danske forsvar,
efterretningstjenesten osv. at dem vi er allierede med nu er i krig. NB siger, at han
nok tror at der er en del ferieplaner og weekendorlov og hvad det ellers hedder, der
er blevet inddraget. Især i den første periode her, fordi det er der man måske kunne
frygte sådan nogle spontane reaktioner, altså spontane vredesudbrud fra de
personer, som støtter Osama bin Laden. NB siger, at når vi begynder at komme
hen i løbet af nogle dage, så vil det klassiske billede være at vi så ryger relativt
ned. Siger at alle selvfølgelig er opmærksomme, og at han mener, at det man kan
sige er problemet, er at bortset fra den gale mand og de gale grupper, der måtte
være, der støtter Osama bin Laden, så er det næsten ikke til at sige, hvad man skal
være forsigtig over for.
JDP fortæller, at mens NB talte, så bekræfter Reuters Bureau at den afghanske
østligt beliggende by, Jalalabad, der altså blev angrebet tidligere i aften, da det
britisk/amerikanske angreb begyndte nu igen er under angreb. Siger, at det er CNN
og Reuters Bureau, der siger det, altså at angrebet fortsætter i Afghanistan.
02.27.38 – 02.29.01: JDP siger, at manden det hele handler om, Osama bin Ladens
netværk griber ud over hele kloden.
Gentagelse af indslag med NB.
[Grafik, Overskrift Al-Qaeda, billede af OBL med våben i baggrunden, indskudt
billede af Osama bin Laden øverst til venstre] Indslag af Niels Brinch.
Al Qaedas struktur. Øverst i ledelsen sidder Osama bin Laden [fire sorte skygger
tilføjes, tekst nedenunder Shura Majilis]. Lige under ham sidder Shura Majilis, et
rådgivende råd, der består af repræsentanter for de mange ledere af Al Qaedas
grupper rundt om i verden. [Fire tomme kasser indsættes under Shura Majilis,
Militær, finans, religion og jura, medie] Herunder er der fire særlige komitéer, der
rapporterer til Shura Majilis. [grafik tilføjes til de fire kasse når de omtales]
Militærkomiteen; ansvar for rekruttering, træning, indkøb af våben,
støttefunktioner og militære operationer. Finanskomiteen; ansvar for at skaffe
penge til Al Qaeda. Den religiøse og den juridiske komite; skal sikre, at al Qaedas
synspunkter altid er i overensstemmelse med koranen. Og mediekomiteen;
udspreder al Qaedas synspunkter og begrunder og forsvarer organisationens
politiske og militære aktiviteter.
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Herunder er der 24 grupper i en mere uformel forbindelse til Al Qaeda.
[Billede af et kort over Europa, Afrika og dele af Asien, nogle af landene
fremhæves med rød] NB fortæller at Al Qaeda er til stede over alt i verden, fra
Marokko i vest til Filippinerne i øst, fra Kosovo i nord til Tanzania i syd.
[Et verdenskort vises, de nævnte lande fremhæves ] NB fortæller at derudover har
efterforskningen efter den 11. september vist, at de altså også i årevis kan gemme
sig i USA, Belgien, Holland og Tyskland. Endvidere har politi og
efterretningstjenester tidligere afsløret celler i Italien, Storbritannien, Canada,
Yemen og Albanien.
02.29.01 – 02.30.27: JDP siger, det er 6 timer, knap og nap, siden briterne og
amerikanerne angreb Afghanistan, et angreb, der tilsyneladende fortsætter. De
seneste meldinger er, at der er bombefly på vej ind over flere områder i
Afghanistan. Siger til NB, at der har siddet og fulgt tæt med i det, der er sket.
Spørger, hvad de kan sige om det, de ved nu om den første fase af den her meget
langvarige operation.
NB siger, at det [KRIG MOD TERROR, Taleban oplyser at luftforsvaret her sent
til aften igen har skudt mod mål i luften.] vi sådan 100 procent ved, det er jo de
meldinger som USA er kommet med, Pentagon, forsvarsministeriet er kommet
med. Siger at vi så ved vi det vi kan se på de der meget meget dårlige grønne
billeder, hvor der er sådan nogle små lys, der blinker, og så ved vi hvad der
kommer inde fra Afghanistan fra personer, der er i kontakt, enten med det iranske
nyhedsbureau, med CNN, med nyhedsbureauer i Islamabad og de oplysninger, der
lækker ud via venner og forbindelser osv. og Pakistan er et af de gode steder at få
oplysninger fra. Siger at det er det, de ved. Siger at de også ved, hvordan
amerikanerne normalt strukturerer sådan nogle angreb, hvad ideen er med at bruge
krydsermissiler, siger at de jo er blevet anvendt. Bombefly er også blevet anvendt.
Siger at vi også ved at helikoptere er blevet set flyve rundt oppe i det nordlige.
NB siger, at vi altså har at gøre med en forholdsvis, hvis vi kan sammenligne med
noget, Golfkrigen eller Kosovo. En forholdsvis afdæmpet aktion. Siger at
krydsermissiler selvfølgelig er voldsomt. Men siger at landet her altså er, han ved
ikke hvor mange gange større end Kosovo, så der skal måske bruges nogle flere
missiler for at ramme.
02.30.27 – 02.32.00: DPT siger, at der ikke er nogen tvivl om, at landet er meget
stort. Siger at de militære mål nok ikke har været så mange, når det kommer til
stykket. Og infrastrukturen har heller ikke været så omfattende. Siger, at han i
øvrigt også tror [TV-stationen Al-Jazeera oplyser, at der er kraftige eksplosioner
nær lufthavnen og i centrum af Kabul.] at amerikanerne har været meget
omhyggelig med ikke at ramme infrastrukturen voldsomt, fordi man skal jo tænke
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på, at der stadig er flygtninge, som både skal den ene og den anden vej. Og
nødhjælpen skal også stadigvæk kunne komme frem. Siger at han tror at man har
været meget bevidst om det i den her operation, at man ikke har forhindret
nødhjælpen i at komme frem.
JDP siger at ethvert militært angreb er en overraskelseskrig, at det hvornår den har
begyndt har været det interessante, hvornår kunne man overraske afghanerne, det
har man så gjort i aften.
NB bryder ind og siger, at det er jo ikke sikkert, at det er der, den er, at det angreb i
dag faktisk også godt kan være et lid i en psykologisk krigsførelse, siger at
Pentagon bruger enorme summer på at forske i det, der hedder Psy-Ops,
psykologiske operationer og så noget, der hedder informationsoperationer. Siger at
et militært angreb kan ligne et militært angreb men er rent faktisk bare et forsøg på
at få fjenden til at kigge et helt andet sted hen mens man er i gang med noget et
helt fjerde sted. Siger at vi skal være meget forsigtige her. Siger at det vi ved, det
er, at der er specialstyrker derinde, det kan være amerikanske, det kan være
britiske, de kan godt have [KRIG MOD TERROR, I London er sikkerheden
skærpet i områder, der betragtes som potentielle terrormål.] brug for, at man får
afledt opmærksomheden, at de jagter nogle mål, som man anser for endnu
vigtigere at andet sted i landet. Vi ved selvfølgelig det vi har set og det vi har fået
bekræftet, det er sket. Men hvad der egentlig sker på landjorden, det ved vi meget
lidt om.
02.32.00 – 02.34.28: JDP siger til DPT, at det vel ikke er den fulde sandhed om de
sidste fem timer vi har fået, at der vel er en masse hemmeligheder forbundet med
den første del af operationen, en masse ting vi slet ikke får at vide.
DPT siger, at det er der ikke nogen tvivl om. Siger at det hele tiden, helt fra når
operationen startede og måske endda umiddelbart efter den 11. september, har jo
været en del af den her psykologiske krig, informationsoperationen, som NB
henviste til, det er jo en operation som bliver iværksat og kører helt på det
strategiske plan, som involverer både diplomatiet og også andre midler. Og de
psykologiske operationer, som også er en del af de her informationsoperationer,
siger at det er nogle ting som både militæret er involveret i, men også andre dele af
USAs apparat.
NB siger, at han får lyst til at spørge DPT om, hvor meget vi er en del af de her
psykologiske operationer, fordi vi har kaldt Golfkrigen en CNN krig, hvor alle
billederne kom væltende ind. Siger, at der også er mange billeder fra Kosovo og
Beograd osv. Spørger, hvor stor en del de [medierne] er af de her operationer.
DPT siger, at der ikke er nogen tvivl om, at det, der bliver frigivet, [KRIG MOD
TERROR, I London er sikkerheden skærpet i områder, der betragtes som

426

potentielle terrormål.] det bliver frigivet med omhu. Siger at der ikke er nogen som
planter historier som ikke er sande, det tror han ikke på. Siger til gengæld at den
sandhed, der bliver offentliggjort, den bliver også afmålt. Så det er sandhed i
portioner, præcis sådan at det støtter den operation, der foregår.
JDP siger at han lige kan fortælle, at fra Rom, den italienske hovedstad, vælger
Silvio Berlusconi, altså Italiens ministerpræsident, eller regeringsleder, at Italien er
klart til at svare positivt på enhver opfordring eller bøn fra USA om at hjælpe med
den militære operation, altså Italienerne, der jo ikke kun moralsk og politisk støtter
angrebet i dag og kampen mod terrorisme. Italien stiller også nu deres tropper og
deres militære grej til rådighed, siger Berlusconi.
NB siger, at man måske kan tage den anden ende af skalaen, Irak, Saddam
Hussein, som kalder det her for en aggression imod Afghanistan, og som siger at
Amerikanerne enten prøver at bestikke sig til tingene eller også prøver de at bombe
sig til at få ret. Altså en ret vred reaktion fra Iraks Saddam Hussein, som i øvrigt
opfordrer USA til at fremlægge de beviser de påstår at de har. Siger at det er noget
vi har hørt flere steder i den arabiske verden, den muslimske verden, siger at man
har bedt om at få nogle beviser offentliggjort i langt højere grad.
02.34.28 – 02.36.22: [Billeder af grøn nattehimmel] JDP siger at det igen er
billeder fra tidligere i aften, fra hovedstaden Kabul, hvor det er lidt svært at sige
præcis, hvad det er der lyser op, om det er antiluftskyts eller hvad det er.
DPT siger, at billederne er fra tidligere på aftenen, siger at de små lysprikker vi
kan se, primært er fra det antiluftskyts, som er nede på jorden, og hvis vi ser
egentlige fly, så vil det formodentlig have en lidt større ildkugle bag sig.
JDP siger at vi tidligere talte om at Italiens Berlusconi har sagt at Italien tilbyder at
stille italiensk udstyr og soldater til rådighed, spørger om det er noget der har en
praktisk betydning eller om holdet er sat til angrebet.
DPT siger at det angreb, der foregår nu, er noget, der har været koordineret og
planlagt lang tid i forvejen. Siger at man derfor ikke umiddelbart vil kunne
anvende styrker, der kommer ind fra sidelinien [KRIG MOD TERROR, 1000
ekstra betjente er på gaden i London. De er indsat løbende siden den 11.
september.] på nuværende tidspunkt. Siger at det vil være noget der har været
planlagt flere uger i forvejen.
JDP siger, at når amerikanerne har briterne med til det her, altså langt flest
amerikanske soldater og så har britiske styrker med til kampagnen dernede.
Spørger om det er af militære årsager eller fordi at det er de to venner, de to store
lande, der arbejder sammen. Spørger hvorfor briterne vælger at være med til det
her og om det har nogen betydning for amerikanerne.
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DPT siger, at han tror briterne er meget vigtige i det her, fordi de har en fortid i
området. Siger at de har været i meget tæt kontakt med både Indien og Pakistan, og
kender også Afghanistans område, fordi de har været involveret der tidligere. Så
derfor er det en nøglepartner i forhold til den aktion, der foregår i området.
JDP siger, at der simpelt hen er en arbejdsfordeling, hvor briterne er bedre til nogle
ting og vice versa.
DPT siger, at der måske er nogle, der har nogle apatier mod USA og så bedre kan
forlis med englændere som har den diplomatiske rolle.
02.36.22 – 02.38.30: JDP siger til NB at vi altså har sparsomme oplysninger om, at
der er nye angreb, måske over Kabul, men i hvert fald over byen, der hedder
Jalalabad, siger at det er det seneste nye vi har fået.
NB bekræfter at det er det seneste nye, siger at vi så begynder at få oplysninger fra
anonyme kilder i forsvarsministerierne [KRIG MOD TERROR, Politiet i
København overvejer øget beredskab. Risiko for ”protester” i hovedstaden.], f.eks.
i Pentagon som siger, ligesom vi har talt om i aften, at det her angreb som vi ser
nu, er det første skud i en længere og vedholdende militær kampagne, som man
kalder det i det sprog. Og det gælder om i første omgang at få luftherredømmet
over Afghanistan så vi kan bevæge os rundt som det passer os som
forsvarsministeren har sagt. En fuldstændig klassisk militærfilosofi og det er klart,
hvis man har herredømmet oppe i luften, så kan man altså hjælpe styrker på jorden
og i øvrigt også ramme fjendens styrker på jorden. Siger at det så er det, hvis vi
skal komme ind på det som vi skal vente, at der vil ske, fortæller at amerikanerne
nu vil fortsætte i et eller andet antal timer, indtil det bliver lyst, siger at der så er
mulighed for at den Nordlige Alliance går i gang med noget ved daggry. Og det
andet er at amerikanerne vil, både via spioner fra Pakistan og den Nordlige
Alliance, men også via satellitter og andre tekniske hjælpemidler, kan sige, hvad
hjalp det så egentlig. Ramte vi det vi ville ramme? Eller er vi nødt til at køre videre
når det bliver nat igen. Siger at vi nu er over chokket og det første angreb, så nu er
der den fase i gang. Nu skal man til at vurdere igen.
JDP spørger, om man kan forklare det sådan at det man har gjort nu er at forsøge at
fjerne deres mulighed for at forsvare sig og svare igen, hvis man flyver ind over
dem, altså antiluftskyts osv., og derefter kan man godt holde sig i ro, for man har
kontrollen over luften over Afghanistan, spørger om det er den vej det peger.
DPT siger at han tror det har flere formål [KRIG MOD TERROR, Tre
amerikanske krigsfly har bombet basen Shindand i det vestlige Afghanistan nær
grænsen til Iran.] i den henseende, at dels har det været for at have fuldstændig
handlefrihed i luften, men også for at vise at USA altså har evnen til at slå til,
hvornår de har lyst og hvor de har lyst, for at give det psykiske pres på
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Talebanstyret. Siger at de netop ikke har gået direkte imod Talebanstyret, de
ledende personer er jo ikke blevet ramt, og at det nok har været med vilje.
02.38.30 – 02.39.22: JDP siger, at det vi denne aften er vidner til er altså
tilsyneladende det allerførste slag i det som amerikanerne har kaldt deres krig mod
terrorisme. Siger at præsidenten tidligere i aften talte, her er et uddrag af hans tale.
GWB: On my orders, the United States military has begun strikes against al Qaeda
terrorist training camps and military installations of the Taleban Regime in
Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of
Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of
the Taleban regime. We are joined in this operation by our stance friend, Great
Britain. Other close friends, including Canada, Australia, Germany and France,
have pledged forces as the operation unfolds.
02.39.22 – 00.39.54: JDP fortæller at der efter angrebet på Afghanistan også kom
kommentarer fra den danske regering, præsenterer en udtalelse fra
udenrigsminister Mogens Lykketoft.
ML: Jeg mener at de Forenede Stater er i selvforsvar, sådan som også FN har
sanktioneret det, og vi må se hvordan det forløber og vi må sørge for at bidrage til,
som vi også har talt om her i aften, at det, der følger efter er en konstruktiv indsats
for at løse problemerne for menneskerne i Afghanistan, og få den her verden til at
hænge bedre sammen i det hele taget.
02.39.54 – 02.40.36: JDP fortæller at de første af morgendagens avisledere er på
vej i trykken lige nu.
[Grafik med avisens logo og citater fra lederen]
JDP fortæller at Berlingske Tidende bakker op om det USA ledede angreb i dag og
siger at avisen kalder det en moralsk nødvendighed. Avisen peger på at en række
arabiske lande slutter op om aktionen.
JDP fortæller at Kristeligt Dagblad slår fast at angrebene i dag ikke er rettet mod
islam, men mod terrorismen. Angrebene mod terroristernes tilholdssteder i
Afghanistan er med Kofi Annans ord det internationale samfunds reaktion på en
ondskab, som menneskeheden er nødt til at besejre.
02.40.36 – 02.40.59: JDP fortæller at Politiet her til aften indførte øget
sikkerhedsberedskab ved ambassader og ved lufthavne, giver ordet til Lennart Sten
som står foran den amerikanske ambassade.
Ingen kontakt til LS
02.40.59 – 02.43.10: NB siger, at vi har fået lidt flere detaljer om den her lidt
mærkværdige situation, hvor amerikanerne på den ene side bomber nogle må,
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nogle steder i Afghanistan, og på den anden side har anvendt to af de mest
moderne transportfly, C17, ultramoderne og et meget meget meget dyrt
transportfly, til at kaste nødhjælp ud til Afghanistan. Siger at man samtidig også
har indsat noget andet man kaster ned fra luften, nemlig det vi talte om lidt
tidligere, psykologiske operationer psy-ops, man sender løbesedler ned [KRIG
MOD TERROR, EU’s udenrigspolitiske koordinator Javier Solana: ”Det militære
angreb på Afghanistan har indtil videre været succesfuldt.] og man sender
radioudsendelser, for at forklare Afghanerne hvorfor man laver de her operationer.
Det er sådan et meget synligt tegn på psykologisk krigsførelse. Og så smider man
altså det her nødhjælp ned og så smider man bomber.
JDP siger til DPT, at når man ser, at der bliver smidt nødhjælp ned til en
befolkning som befinder sig i et land som er i krig, eller er under et meget
voldsomt angreb. Spørger i hvor stor fare den afghanske befolkning er, med det vi
ser nu.
DPT siger, at han ikke tror den afghanske civilbefolkning er i decideret fare, fordi
USA ved præcis, hvor de vil bombe og de bruger præcisionsvåben til at ramme de
militære mål. Så det de gør nu [KRIG MOD TERROR, Berlusconi: Italien er klar
til at hjælp amerikanerne med militære operationer, så snart landet får en
opringning], det er at kaste nødhjælp ned og samtidig informere ved hjælp af
løbesedler og radioudsendelser som vi hørte, siger at det er fuldstændig i lighed
med, hvad de gjorde i Golfkrigen. Kastede blandt andet radioer ned, der var
indstillet på en bestemt frekvens, som så kunne fortælle den irakiske befolkning og
soldater [KRIG MOD TERROR, Jalalabad i Afghanistan er omringet af guerillatræningslejre] hvad der var i vente og hvordan de skulle forholde sig, og hvordan
de skulle overgive sig, i så fald.
JDP siger, at det vel i høj grad er en form for propaganda, altså en del af den
psykologiske krigsførelse som de også taler om, det fortæller befolkningen på den
ene eller den anden måde, hvem det er de skal holde med.
DPT siger ja, at de har fjernet muligheden for Talebanstyret sandsynligvis til at
henvende sig til befolkningen så de får ikke flere informationer derfra længere. Så
nu har de kun det, som USA så giver dem. Og ved at nedkaste løbesedler osv., så
kan de så dels sige til dem at de kun vil det gode ved at nedkaste nødhjælp, men
måske også, siger at han ikke ved, hvad der står på de løbesedler, men at det også
kunne være at de opfordrede til oprør mod Talebanstyret fordi det nu er svækket.
02.43.10 – 02.44.59: JDP spørger NB, siger at det nok er svært at svare på, men
spørger hvilken effekt man kan forvente af en afghansk befolkning, som er under
beskydning af amerikanerne, som samtidig fortæller dem, hvem de skal holde med,
spørger om det er propaganda, der er hul eller hvad?
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NB siger at den afghanske befolkning for det første har været [KRIG MOD
TERROR, Afghanistans 86-årige ekskonge, Mohammed Zahir Shah appellerer til
USA om at respektere de civile afghanere] vant til krig, nærmest konstant i det her
århundrede. Så krig, det er sådan set en del af hverdagen dernede. Siger at han ikke
tror, at det ikke er noget, der får folk til at skifte holdning som sådan, men at det
måske bare får folk til at tænke lidt mere over tingene. Siger at man ikke ændrer en
holdning ved at smide nødhjælp til folk, eller give dem noget mad, de ændrer jo
ikke holdning af den grund. Men man markerer måske lidt deres holdninger og får
dem til at tænke lidt over det. Siger at det er led i en strategi, det her, det er ikke et
resultat. [Billeder af lysglimt på en sort nattehimmel] NB siger at det er de seneste
billeder fra Kabul vi ser her, i en lidt anden kvalitet, og det er den tv station, der
har været foran med en lang række af historierne her i dag, al Jazeera, som er
baseret i de forenede arabiske emirater, det var også dem, der viste talen, som OBL
holdt.
JDP spørger DPT, om han kan sige, hvad det er. Lys på himlen i nattemørket,
spørger om det er antiluftskyts.
DPT siger at det helt klart var antiluftskyts vi så, lyssporsprojektiler man anvender.
Siger at det dels kan være de her lyssporsprojektiler, som lyser meget op, siger at
der ikke var nogen deciderede eksplosioner.
JDP gentager, at det var billeder fra den afghanske hovedstad, Kabul, optaget
tidligere i aften, siger at det ikke er angreb, som giver nogle direkte tv billeder
hjem, det angreb, som altså er i gang nu flere steder i Afghanistan denne aften.
02.44.59 – 02.47.57: JDP siger, at det ikke er nogen let opgave, at kæmpe mod de
veltrænede Talebansoldater i de afghanske bjerge. Det fortalte en tidligere britisk
elitesoldat for nyligt til Nyhederne. For tyve år siden lærte han nemlig afghanerne
at føre krig.
[Gentagelse af indslag af Svenning Dalgaard fra 2. oktober]
[Billeder fra en ørken i Afghanistan] SD fortæller at det er et hårdt, primitivt og
farligt liv som venter de soldater, der lige nu flyves ind i Afghanistan.
Tom Carew, tidligere S.A.S. kommandosoldat: The water is very deadly. If you
drink that without treating it you are really going to have a lot of problems. You
have to carry your own food, because there is no electricity there, as such. All the
food is raunted. I mean, when I came back I had Hepatitis. I guess, in some
respects, it was probably my own fault, because I was so hungry, you just eat
anything, you know.
SD fortæller at det er en britisk kommandosoldat hos Special Air Services, der har
prøvet forholdene i Afghanistan på sin egen krop. I starten af 80’erne trænede han

431

Mujahedinerne i kamp mod de Sovjetiske besættelsesstyrker, de der blev fanget
led en grusom død.
TC: They cut them up, bad. But that’s the way they are, you know. They have lost
children, families, bombed. It may not be this guy, he has maybe been there for a
week, you know. And there he is, he is getting his hard time. Some of them would
take 24 hours, 48 hours to die. And painful.
SD fortæller at Tom Carew er hans forfatternavn, [Billede af en bog om Jihad, the
Secret War in Afghanistan. Bagved ligger en avis, med billede af Talebans
ambassadør i Pakistan] i dag bor han i Belgien for at undgå hævn fra irske
terrorister, og samtidig rådgiver han USA og Storbritannien i, hvordan Afghanerne
overlever.
TC: You know, I have been going there in snow to your waist, and that was just
early winter. And they are in their sandals. They don’t have any effect, they have
got feet like rhino, the skin is so hard it is unbelievable. I mean for any guy to go
mincing around in the snow in sandals all day and all night. I mean, our feet would
drop off but they don’t have a problem with that.
Billeder fra Afghanistan, en gruppe mænd, nogle af dem er bevæbnet] SD fortæller
at Mujahedinerne er vanskelige modstandere.
TC: They can travel very light. They have, just carry their little sidecore [billeder
af en Afghansk hærenhed] with three or four magazines. And some Nan bread and
normally a plastic [...], and that´s their water. But for normal soldiers, they are not
used to operating in that. It is very, very hard going. I mean, at times you are up to
4.000 meters. And sometimes maybe a little bit more. And of course your air is
getting thin, you’ve got your belt kit, you could be carrying [billeder fra et
ørkenområde, Afghanere skyder] in excess of 60-70 kilos.
SD siger at det farligste er Afghanernes evne til at udnytte hulerne i bjergene.
TC: You can be a couple of meters from a cave and you wont see it, you know.
Its... you get... the ground will come down like this and there will be an entry right
behind you, like a crack and it will open up to a big cavin and you wont see it. And
they are experts. They get in there, they are hiding from you. You don’t notice, you
go on past and then you go and 20 or 30 of these wild boys come out behind you.
[Billeder af en skyttegrav] Russians had a hard time like this.
SD siger at Tom Carew har ét vigtigt råd i dag.
PC: Keep them off the mountains. If they are in the mountains. Oh, my. You could
be there for years chasing them out. And it is their game, they will dictate the rules,
you wont.
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02.47.57 – 02.51.36: JDP siger, at det vi hører her, er at det nærmest er selvmord at
bevæge sig op i bjergene, men at det er man vel på den anden side nødt til, hvis
man vil forsøge at finde bin Laden.
DPT siger, at han sandsynligvis opholder sig oppe i bjergene, siger at det, som det
blev nævnt her, er en utrolig farlig mission fordi man udsætter sig for netop de her
nålestiks guerillaangreb, hvis man bevæger sig rundt i bjergene. Siger at Taleban
udmærket kender bjergene, og de kender de måder at operere i som er i bjergene,
og det vil være lidt uvant for specialstyrkerne som primært er dem, som vil komme
til at operere der. Selv om de måske endda har trænet hjemmefra, der har jo været
billeder fra træningslejre i Californien, hvor de har øvet sig på de forhold.
JDP siger at vi nu taler om forholdene, de kuperede bjergområder som er Talebans
hjemmebane, de kender alle hulerne, det gør amerikanerne og briterne
sandsynligvis ikke. Siger at han også ved vejret spiller ind, fordi vinteren er på vej
dernede, så man skal faktisk skynde sig.
DPT siger, at vinteren sætter ind [KRIG MOD TERROR, CNN rapporterer, at
Jalalabad netop er blevet rystet af flere store eksplosioner.] her i løbet af oktober
og er rigtig kraftig i starten af november. Siger at det i meget høj grad vanskeliggør
de operationer, som foregår i land, og specielt i bjergene, både med mudderskred
og med snestorme og med meget lave temperaturer. Siger at det stiller meget store
krav til de specialstyrker som opererer i området, fordi de er jo for så vidt
selvforsynende, de er afhængige af forsyninger, der bliver luftnedkastet eller også
at de bliver hentet ud igen og så nogle nye indsat. Siger at de har en begrænset
operationstid, de specialstyrker som findes.
JDP siger, at alt militært arbejde er naturligvis med livet som indsats, men [KRIG
MOD TERROR, Af sikkerhedshensyn lukker USA sin ambassade og sine
konsulater i Saudi Arabien] i den her situation, at bevæge sig i de bjerge, på en
militær udebane, spørger om det ikke er fantastisk farligt.
DPT siger, at det er en utrolig farlig operation, siger at vi nok skal være
opmærksomme på det.
JDP spørger, hvis britiske eller amerikanske soldater bliver taget til fange af
Talebansoldaterne, hvad der så venter dem.
DPT siger, at det er svært at forestille sig, men at vi sikkert kan genkende de
scener som var fra Somalia i Mogadishu, hvor en amerikansk helikopterpilot blev
trukket igennem gaderne, efter en bil og mishandlet. Siger at han ikke ved, hvis det
er Talebanstyret, der får fat i en evt. fange, om de vil behandle vedkommende på
samme måde, fordi de nok kan se den diplomatiske værdi af at have en
tilfangetagen soldat. Siger at hvis afghanerne finder en amerikansk soldat ude i
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bjergene, så kan man jo ikke garantere for, hvilke følelser de har over for
vedkommende.
JDP siger, at det kan DPT måske svare på som militær person, hvad der får en
professionel soldat til at sige, det arbejde vil jeg godt udføre og udsætte sig for så
stor en risiko med så forfærdelige følger, som en mulighed.
DPT siger, at hvad der [KRIG MOD TERROR, Anders Fogh Rasmussen: De
militære skridt er formentlig kun indledningen til en lang og sej kamp mod
terrorismen.] motiverer folk til at gå ind i specialstyrkerne, det er selvfølgelig
vanskeligt at sige. Siger at det er en følelse af at det er noget, der er værd at
forsvare og at man er villig til at sætte sit liv på spil.
JDP spørger, hvor stor en chance DPT tror der er for at finde Osama bin Laden, at
han en af dagene eller i løbet af et par uger bliver taget til fange i bjergene.
DPT siger, at dét er meget vanskeligt at sige noget om. Men nu har han i hvert fald
følt, at hans støtte er ved at smuldre, at jorden er begyndt at brænde under fødderne
på ham, så DPT vil tro, at han vil foretage sig noget, som sagt, så kan det være et
led i en større strategi, det her.
JDP, at det psykologiske også spiller ind her.
DPT siger ja, at han måske også kører en eller anden form for psykologisk krig,
han er afhængig af, at det muslimske netværk nu bliver aktiveret, sådan at der kan
komme nogle modangreb mod USA, siger at USA er forberedt på og faktisk siger
at der er næsten 100 procents sikkerhed for, at der kommer nogle modreaktioner.
Siger at det er det, som Osama bin Laden er afhængig af.
02.51.36 – 02.52.52: JDP siger at vi nu prøver igen at tage ind til den amerikanske
ambassade til Lennart Steen.
Lennart Sten fortæller at der har været fuldstændigt roligt i København, men at
sikkerhedsberedskabet er blevet øget.
Siger at det eneste, hvor der var optræk til noget, var da omkring 100
andengenerationsindvandrere gik ind på Rådhuspladsen og råbte hellig krig fire
eller fem gange, men at man lynhurtigt så fire eller fem af Politiets
mandskabsvogne. Fortæller at de unge blev lempet væk stille og roligt.
02.52.52 – 02.55.14: JDP interviewer Venstres leder, Anders Fogh Rasmussen.
JDP siger til AFR, at han vel også har hørt det som Statsministeren sagde i aften.
AFR: Ja, og det bakker vi 100 procent op. Vi betragter den aktion, som nu er sat i
gang som et retfærdigt selvforsvar efter terrorangrebet den 11. september. Det er
en helt nødvendig aktion, der er sat i gang og vi støtter den 100 procent, og jeg har
[KRIG MOD TERROR, Pakistans regering, som støtter den amerikanske
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koalition, beklager at diplomatiet ikke sejrede.] fuld tillid til at USA og de allierede
kan gennemføre målrettede angreb som begrænser antallet af civile tab til et
absolut minimum.
JDP spørger om vi kan gøre andet end det AFR gør nu, som Nyrup har gjort, Bendt
Bendtsen og flere andre partiledere sige, at vi bakker op om amerikanerne. Spørger
om vi så bare skal læne os tilbage og sige, nu må vi se hvordan det går dernede.
[KRIG MOD TERROR, Palæstinenserne ønsker en fælles muslimsk holdning for
muslimske og arabiske lande til angrebet.]
AFR: Ja, det er det vi kan gøre nu. Altså jeg tror vi må se i øjnene og være
realistiske, at den aktion her, den skal gennemføres med USA som den ledende
kraft. Men i en international koalition, hvor der deltager andre. Det vi kan gøre, det
er at bakke op med det vi nu kan, altså, vi har jo givet amerikanerne lov til i givet
fald at flyve over vores luftrum, anløbe vores havne osv. [KRIG MOD TERROR,
Kina udtrykker forsigtig accept af det amerikansk/britiske angreb på Afghanistan.],
vi kan aflaste måske, hvis amerikanere og englændere ønsker aflastning på Balkan
så at de kan flytte ressourcer andre steder hen. Det er det vi kan gøre. Vi skal være
realistiske men jeg tror også det betyder meget, at der er en bred international
koalition, der bakker op.
JDP fortæller at PNR tidligere i aften sagde, at angrebet, og støtten til det angreb,
ikke er en kamp mod Islam, det er en kamp mod terrorisme, spørger, hvad vi skal
gøre herhjemmefra for at konflikten nu ikke bliver en konflikt mellem folkeslag og
religioner.
AFR: Jeg synes det er meget vigtigt at understrege, at det her netop ikke er en
kamp mod en religion eller mod et folk. Det er kamp mod terrorister og en kamp
mod et regime, der har huset terrorister. Siger at det vi kan gøre er at gentage det
og sige det og gøre det klart, også i den danske debat, at vi vil ikke finde os i, hvis
nogen herhjemme vil føre krig så at sige, mod en religion eller lave
voldshandlinger mod mennesker som har en anden hudfarve eller har en anden
religiøs overbevisning.
02.55.14 – 02.57.30: JDP: Søndag den 7. oktober blev altså dagen, hvor
amerikanerne og briterne sammen svarede igen for terrorattentatet mod USA for en
lille måned siden. [Billeder af grøn nattehimmel]. Klokken 18.27 indledtes
angrebet på Afghanistan [Billeder af sort nattehimlen], i første omgang gjaldt det
hovedstaden Kabul.
GWB: On my orders, the United States military har begun strikes against al Qaeda
terrorist training camps and military installations of the Taleban Regime in
Afghanistan.
TB: I can confirm that UK forces are engaged in this action.
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[Billede af et missil] JDP: Mindst 50 krydsermissiler ramt I landet, i Afghanistan,
de nyeste bombefly er taget i brug [Billede fra pressekonference i Pentagon] og
også skibe og ubåde deltager i angrebet på Afghanistan. Angrebet er langt fra slut,
de amerikanske myndigheder siger, at det vil fortsætte [Billeder af folk foran det
Hvide Hus] i dagene der kommer, meget tyder på at der også angribes netop nu.
Imens har USA [Billede af et skilt, hvor der står Think of Peace as Power – I do
not support the bombings] advaret sin befolkning om, at [Billeder af
pressekonference hos Talebans ambassadør i Pakistan] der kan komme
gengældelsesaktioner i form af nye terrorhandlinger. For ifølge Talebanstyrets
talsmand her i Pakistan [Billeder fra OBLs video] har både styrets leder
Mohammed Omar og også Osama bin Laden overlevet angrebet.
[Studie] JDP siger at vi her slutter dækningen af angrebet på Talebanstyret for i
aften. Et angreb der startede omkring halv syv dansk tid, hvor vi fik de første
meldinger om at Kabul blev bombet. Amerikanske og britiske styrker slog til mod
flere militære mål, altså al Qaeda terrornetværkets træningslejre og Talebanstyrets
stillinger i Afghanistan, sandsynligvis. ”Statsledere i hele verden, også i Danmark,
bakker op omkring det amerikansk/britiske angreb, og altså her i Danmark er der
bred politisk støtte til aktionen. Iraks Saddam Hussein har som den eneste indtil
videre fordømt angrebet. Nyhedsbureauerne melder om en ny bølge af
bombardementer for en lille time siden. Angrebet er sandsynligvis stadigvæk i
gang.”
Henviser til CNN som TV2 sender hele natten og uafbrudt. Siger at Nyhederne er
tilbage med sidste nyt i morgennyhederne fra kl. 06.30. God aften og på gensyn.
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DVD 2454
TV2 Nyhederne 8. oktober 2001
Nyhederne, 08.10.2001, kl. 18.45-19.45
00.00.00 – 00.00.05: Det normale program afbrydes pga. ekstra Nyheder.
00.00.05 – 00.00.24: Nyhedsintro, Anders Bech-Jessen
ABJ fortæller at Nyhederne bryder ind her 13 minutter før de ordinære 19 Nyheder
pga. det fornyede amerikanske angreb i Afghanistan. USA og de allierede har
genoptaget bombningerne her først på aftenen vor tid, på omtrent samme tidspunkt
som i går, da aktionen begyndte.
00.00.24 – 00.04.34: ABJ spørger NB, hvad det er for et angreb vi ser nu.
NB siger, at det vi ser er det som vi også faktisk talte om i går, det er at
amerikanerne i går gik efter Afghanistans luftforsvar og kommunikation. Siger at
Taleban råder over noget luftforsvar, de råder over nogle radarer og de råder over
kanoner og missiler, der kan angribe fly. NB fortæller at det vi ser er en klassisk
operation, hvor amerikanerne går ind for at sikre sig, at deres fly kan operere stort
set uden fly i luftrummet. Det vi så har oplevet i går, i hvert fald nogle af
bombardementerne, der har været andre mål, men det primære er luftforsvaret.
Siger at amerikanerne så er gået op med deres satellitter og andre
efterretningsmuligheder og vurderet, hvad fik vi fat i og hvad fik vi ikke fat i. Siger
at det man mangler at få fat i, det tager man så i dag. Så at vi hurtigt kan opleve en
situation, hvor man også vil opleve bombardementer om dagen, i det øjeblik
amerikanerne føler sig sikre. Amerikanerne er meget stærke til natangreb, og
derfor gør man det her der hedder undertrykkelse af fjendens luftforsvar.
ABJ siger, at man har talt om at aktionen i går og den som er i gang nu handler om
at gøre sig klar, gøre kamppladsen klar. Spørger hvad man så gør klar til
efterfølgende.
NB siger at det er ti tusind dollar spørgsmålet, fordi vi ikke ved endnu i hvor stort
et omfang man vil gå ind med landstyrker. Siger at det alle eksperter siger er, at
man nok vil se nogle, at vi har set de specialstyrkeoperationer i landet, det har der
været mange rygter om, siger at vi ikke har nogen 100 procent bekræftelse på det
men at alt tyder på at de er i landet på forskellige opgaver. Siger at det andet som
man så muligvis vil komme til at se er lidt større indsættelser i afgrænsede
områder, måske af et par tusind mand, der går ind og sikrer sig et område, fordi
man mener at have fået efterretninger om at de folk man er efter, og det er altså
ikke kun Osama bin Laden, han har altså fem tusind mand under sig. Siger, at dem
vil man i et eller andet omfang gå efter.
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ABJ siger, at der efter angrebet i går har været spekulationer om, hvor man så vil
fortsætte, fortæller at der også har været nogen, der har sagt at måske stopper det
her, at nu har man demonstreret sin magt og at man nu vil gå den politiske og
diplomatiske vej. Spørger, når der nu er angreb igen, om det så betyder at den
diplomatiske vej og politiske vej er udelukket.
NB siger, at der indtil videre ikke er nogen diplomatisk løsning på det her over
hovedet, og tværtimod vil han sige, at det har ligget meget i kortene nu, at man var
startet det militære offensiv mod de specifikke mål i Afghanistan og at det absolut
ikke var overstået i går. Fortæller at flere har været ude i dag for at sige, at det her
bliver en langvarig, også militær kampagne, og der er nu flere NATO lande, her
for nyligt meddelte den Canadiske Premierminister, at Canada var blevet bedt om
specifikt at støtte i et eller andet omfang, altså konkret støtte, ikke som de danske,
hvor vi fylder måske nogle amerikanske huller ud på Balkan, men hvor Canada er
blevet bedt om specifikt at støtte, de vil ikke sige med hvad. Derfor tyder alt på at
det her bliver en langvarig, en forholdsvis langvarig militæraktion for at nå det
mål, nemlig at få fat i bin Laden og hans folk. NB siger at det andet mål vi så
diskuterede, det er så den Nordlige Alliance, bliver det så også USAs allierede
eller vil man kun bruge dem i det her, fra USAs synspunkt, begrænsede mål i at
tage terroristerne, eller vil man vælte hele Talebanstyret.
ABJ siger, hvis vi skal se på den militære aktion, der er i gang i øjeblikket. Siger at
NB siger at det er en langvarig proces og at han før talte om muligheden for at
begynde at angribe i dagtimer, bruge landtropper. Spørger, hvor lang tid der går før
man kan gå i gang med sådan et offensiv. Siger at der går et stykke tid endnu.
Siger at han nok også vil bruge et andet begreb end landtropper, det giver sådan en
D-dags, invasionen i Normandiet, siger i stedet landstyrker i et begrænset omfang,
en klassisk, hurtig, en indsats et bestemt sted, hvor man kan se at her vil man
kunne gøre det med stor chance for at nå det man vil og så kunne trække dem ud
igen. Siger at den amerikanske hær og marinekorpset er udstyret med hundredevis
af helikoptere, der er ideelle til at gå ind og deltage i sådan nogle operationer. Siger
at det vi ser i aften, det angreb, der kører lige nu over Afghanistan, det er helt
forventeligt.
00.04.34 – 00.05.36: ABJ fortæller at præsident Bush for en lille time siden gik på
talerstolen og kaldte angrebet for en succes. Samtidig fortalte Bush om nye
sikkerhedsforanstaltninger, der skal beskytte USA mod flere terrorangreb.
GWB: The military mission of yesterday was executed as planned. And at the
same time that our good nation dropped over 37.000 kits of food and medicin. This
is an important part of a war, already under way. That is being conducted on many
fronts.

438

[GWB, den nye Homeland Security minister og hans familie ved siden af] Today I
sign an executive order, creating a new Homeland Security Office, charged with
strengthening America’s protections against terrorism. And I have picked a really
good man to lead that office. [GWB giver ham hånden, folk klapper]
00.05.36 – 00.06.37: AJB præsenterer DPT, som lige når at hoppe ind i stolen og
få mikrofon på.
ABJ beder om DPTs første vurdering af det angreb som vi nu ser, er i gang.
DPT siger, at han tror det nok var det angreb vi kunne forvente i forhold til det
angreb vi så i går, fordi nu har man så undersøgt hvilken effekt angrebet i går
havde, og så vil man så foretage yderligere angreb for at gøre resten af
installationerne ukampdygtige.
ABJ siger at NB talte om det at indsætte, ikke landtropper, men landstyrker,
mindre enheder, der kan gå ind i meget specifikke aktioner. Spørger, hvornår det
militærteknisk kan lade sig gøre i et land som Afghanistan.
DPT siger, at det er helt sikkert at man skal have sikret sig fuldstændig
manøvrefrihed i luftrummet før man begynder på de operationer, fordi det er en
temmelig risikofyldt operation, fordi den involverer måske helikoptere eller
luftlandsætninger og det gør man kun hvis man har fuldstændig overlegenhed i
luften og ikke bliver beskudt når man gør det.
00.06.37 – 00.09.04: ABJ siger til NB, at han før talte om det politiske spil, som så
også er i gang i kulisserne, nemlig hvem vil USA og de allierede gå ind og støtte
efter Talebanstyrets fald. Spørger hvor den står i øjeblikket, siger at det ikke er
sådan at verdenssamfundet er enige i, hvem der skal gå ind og overtage i givet fald.
NB siger, at det kan man vist rolig sige, siger at der er et par oplysninger som
tikker ind lige i øjeblikket. Det er at USA har advaret FN om, at andre lande kan
blive angrebet. Siger at det han talte om før med Canada, som et eksempel på
hjælp til USA, det er altså skibe og mere end 2000 soldater. Og luftstyrker. Siger at
det må siges at være en eskalering fordi som udgangspunkt må man mene at USA
havde styrker nok. Vi kommer til at se en langvarig aktion. Og med hensyn til
spørgsmålet om den Nordlige alliance. Det bliver Talebanstyrets modstander, der
kontrollerer Afghanistan i nord, det er den store joker i det her, fordi Pakistans
præsident, som er afgørende for den amerikanske operation nu, og for i hele taget
at kunne få smidt Taleban ud og begynde at opløse OBLs netværk, det er
nødvendigt at kunne samarbejde med Pakistanerne, men Musharraf, den
Pakistanske præsident er meget imod den Nordlige Alliance. Han siger at han er
bange for at de ikke kunne styre landet og hvis de alene skal til at bestemme i
fremtiden, så risikerer man nye borgerkrige. Og indbyggerne i Kabul kan godt
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huske, hvad der skete før Taleban kom til, fordi det var der Kabul blev fuldstændig
ødelagt.
ABJ siger, at den latente uenighed, der er der, at den faktisk kan blive temmelig
afgørende.
NB siger ja, men at amerikanerne prøver at tage højde for det ved at henvende sig
til en række andre. Siger at det vi skal regne med, det er at den Nordlige Alliance
er, undskyld udtrykket, et sammenrand af forskellige etniske grupper, hvis man
skal skære det hårdt ud. Siger at det, der er vigtigt, det er at den største etniske
gruppe, nemlig Pashtunerne, som også udgør Taleban, dem har man ikke med inde
i den Nordlige Alliance og man kan jo ikke få et land til at fungere, hvis den ene
halvdel af befolkningen ikke er repræsenteret og ikke er med. Så der ligger i
virkeligheden en opgave der. Det vi så har set i de sidste 24 timer, er nogle meget
interessante ting inde i Afghanistan, at i flere små byer har lokalbefolkningen, også
Pashtunere, men også Baluchier, gjort oprør mod de Talebanenheder, der så styrer
deres område. Siger at den Nordlige Alliance ligesom spiller en rolle som den sorte
hest og at det er noget af et spil, som amerikanerne begiver sig ud i her.
00.09.04 – 00.10.18: ABJ spørger DPT til det NB sagde, om at USA nu advarer
FNs sikkerhedsråd om at andre lande, at det kan blive nødvendigt at angribe andre
lande i den her kampagne mod terrorismen. Spørger hvilke andre lande USA
kunne tænke på her.
DPT siger, at de allerede har udnævnt en række lande, der var slyngelstater, så der
kunne man jo starte med at nævne dem. Blandt andet Irak kunne være et eksempel.
Siger at han ikke tror vi skal se nogen angreb på Iran på nuværende tidspunkt.
ABJ spørger, hvorfor så advarslen.
DPT siger, at den delvist er blevet dementeret på et pressemøde i det Hvide Hus
for et par minutter siden, så han tror ikke på at de åbner nye fronter, siger at det
ville være ødelæggende for den operation som de har i gang og at det i hvert fald
ville være ødelæggende for den koalition, som de har brugt meget tid på at bygge
op.
ABJ spørger til den Nordlige Alliance. Spørger, hvor velfunderet den er uden
støtte fra USA f.eks.
DPT siger, at man må formode, at de har fået en del våben, siger at de også er
blevet støttet af Russerne igennem længere tid, så de har en rimelig
våbenkapacitet. Siger at træningstilstanden måske ikke er på højde med det man
kunne forvente af en regulær hær.
00.10.18 – 00.10.49: [Billeder af grøn nattehimmel, med masser af lysglimt] NB
afbryder, siger at vi faktisk har billeder fra tidligere på aftenen, siger at det er fra
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angrebet i aften og at det kun er 28 minutter siden, at det gik i gang. Siger at de
første meldinger kom 4 minutter efter i går, at det ser ud til at man har valgt det
samme tidspunkt, nemlig klokken ni lokal tid.
00.10.49 – 00.12.50: ABJ siger, at vi også skulle have kontakt til PES i USA. AJB
spørger hvad de første meldinger er ud af Pentagon i forhold til det seneste nye
angreb.
PES siger at der ikke er noget, ud over en bekræftelse af at angrebet er gået i gang.
Sådan som vi i og for sig også forventede, eftersom det allerede i går blev sagt, at
det angreb formentlig ville komme til at vare flere dage. Siger at der ikke er nogen
deciderede detaljer om, hvor de angriber, eller hvor mange fly eller
krydsermissiler, der er sat ind.
NB siger at vi netop har talt om den her advarsel, som USA skulle have sendt til
FNs sikkerhedsråd. Spørger, hvordan man vurderer den i USA.
PES siger, at han tror der er to måder at tolke den på, en som Termansen indledte
forsigtigt med, hvor man kan sige, at det her er et signal fra amerikanerne om, at de
ikke er helt sikre på, hvor alle sporene peger hen, at vi ved at, eller har hørt i hvert
fald, at en af de formodede Mohammed Atta skulle have haft kontakt til en irakisk
agent, vistnok i Tjekkiet, og at USA derfor holder døren åben og siger, at hvis der
er andre skyldige i det her, så vil vi også gå efter dem. Siger, at en anden
fortolkning godt kunne være mere aggressiv, at der er folk i administrationen, ikke
mindst i Pentagon, både Don Rumsfeld, forsvarsministeren og viceforsvarsminister
Paul Wolfowitz, der argumenterer for at man er nødt til at gå efter flere mål, at det
snævre mål, OBL, al Qaeda, Afghanistan, at det ikke er nok til at fjerne
terrortruslen mod USA, så derfor vil man måske på et tidspunkt gå efter flere mål.
Siger at han samtidigt må sige, at han har svært ved at forestille sig, at man skulle
angribe Irak på nuværende tidspunkt. Især når man ser at den koalition, der er
samlet, den politiske koalition, internationale koalition, jo forekommer forholdsvis
vaklende stadigvæk.
00.12.50 – 00.13.50: ABJ siger, at vi nu skulle have et indslag med seneste nyt fra
Afghanistan.
[Billeder af mænd, der rydder op i et sammenstyrtet hus]
Indslag der fortæller at det Afghanske Talebanstyre har meddelt, at mindst tyve
personer er blevet dræbt efter det amerikansk ledede angreb. Siger at billederne her
stammer fra Kabul og er de første, der viser skaderne efter angrebet. Bomben
skulle angiveligt have ramt et boligkvarter og kostet civile livet. ”men intet tyder
på...mmm...prthjuu”
[Billeder fra pressemøde med Talebans ambassadør i Pakistan, tolk taler]
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After the terrorist attack by the United States on Afghanistan, the obligation of all
the afghans and the muslims is staying inside Afghanistan to defend against this
attack. Under the present circumstances we have not taken any contact with
Osama, he is staying inside Afghanistan.
He is alive, he is inside Afghanistan.
00.13.50 – 00.14.28: Caroline Boserup byder velkommen til 19 udsendelsen, der er
tyvstartet lidt pga. det fornyede angreb på Afghanistan, siger at vi vender tilbage til
dem om et øjeblik. Fortæller om flykatastrofen i Milano i dag, hvor 118 mennesker
mistede livet. Siger at vi vender tilbage til det, først skal vi have seneste nyt fra
Afghanistan.
00.14.28 – 00.15.22: ABJ siger at en ny angrebsbølge mod Afghanistan er i gang.
Siger at USAs forsvarsministerium Pentagon bekræfter det. Siger at det sker et
døgn efter den første angrebsbølge, som amerikanerne kalder en succes.
GWB: The military mission of yesterday was executed as planned.
[Billeder fra det nedstyrtede hus i Afghanistan]
ABJ siger, at sådan så det ud efter nattens angreb, 50 krydsermissiler og et ukendt
antal bombetogter ramte Afghanistan, 30 mål blev ramt, siger amerikanerne.
[Billeder af folk, der kaster sten efter politikøretøj] ABJ fortæller, at angrebet på
Afghanistan udløste voldsomme optøjer, flere steder i nabolandet Pakistan.
[Studie] ABJ fortæller at vi senere i udsendelsen får Statsministerens vurdering af
situationen lige nu, at vi får rapporter fra vores korrespondenter i bl.a. London,
Pakistan og Bruxelles, og vi har også NB til at sidde med os og følge udviklingen
løbende. Men først en grundig dækning af flyulykken i Milano.
00.15.22 – 00.24.26: Dækning af flykatastrofen i Milano.
00.24.26 – 00.26.55: CB fortæller at vi nu vender blikket mod Afghanistan, hvor et
nyt angreb altså er i gang lige nu. Det sker efter at amerikanerne og briterne har
betegnet det første angreb sidste nat som en militær succes. Og bombetogtet i nat
var bare begyndelsen, siger amerikanerne.
[Billeder af oprydning ved sammenstyrtet hus i Afghanistan] Indslag af Uffe
Dreesen, Kabul efter det første bombeangreb. Præsenterer billederne, udsendt af
den uafhængige tv-station, al Jazeera, et angreb, som Talebanstyret har fordømt.
[Billeder fra pressekonference med Talebans ambassadør i Pakistan, tolk taler]
This is a meaningless action and illegal and an unresponsible act.
[Billeder, hvor Bush går ind til en pressekonference med den nye Minister of
Homeland Security minister, folk klapper mens de går ind] UD siger, at den
amerikanske forsvarsminister og præsident fremhæver som en succes.
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GWB: The military mission of yesterday was executed as planned.
[Billeder fra et hangarskib, der sender et missil af sted.] UD fortæller at 50
amerikanske og britiske krydsermissiler blev sendt ind over landet i aftes, sammen
med et ukendt antal flybomber.
[Billeder fra et hangarfly, missiler og fly] 26 dage efter angrebene på NY og W er
gengældelsen en realitet [Billede af missiler, hvor der står FOR NYPD AND
FDNY], UD fortæller at forkortelserne her hentyder til brand- og politifolkene i
NY. [Kort af Afghanistan]. UD fortæller at 30 mål blev ramt, udover Kabul i
byerne Kandahar, Jalalabad og Mazar-e-Sharif.
Geoff Hoon, forsvarsminister, Storbritannien: These targets included terrorist
training camps and also a range of Taleban military facilities. including air fields, a
garnison, and air defence sites, capable of threatening our operations in the future.
[Billeder af sort nattehimmel, ild i horisonten] UD fortæller at Taleban tidligere i
dag sagde, at angrebet havde kostet tyve menneskeliv, senere 6 eller 8 dræbte,
uden at de tal har kunnet bekræftes, af uafhængige kilder.
[Billeder fra OBLs video] UD siger at den erklærede hovedfjende ikke var direkte
mål for angrebet, og gik da også fri.
[Billeder fra pressemøde med Talebans ambassadør] Yes, he is alive and inside
Afghanistan.
[Billeer af kasser, der bliver kastet ud af et fly] UD fortæller at udover bomber og
missiler gik to amerikanske transportfly på vingerne for at kaste nødhjælpsrationer
ned over Afghanistan. [Billeder af landingen og soldaterne, der bliver modtaget af
sine kammerater] UD siger at her vender en tydeligt lettet besætning tilbage til
Ramstein, flybasen i Tyskland.
Bob Allardice, Oberst, Det amerikanske luftvåben: I would describe it as a great
success. Because we were able to bring humanitarian supplies to people that
needed them.
[Jagerfly lander på hangarskib] UD fortæller at luftangrebet samtidigt har fået FNs
verdensfødevareprogram til at indstille sine nødhjælpstransporter til Afghanistan,
og det er indtil videre. Indtil videre er også svaret fra den amerikanske
forsvarsminister på spørgsmålet om, hvor længe krigen vil fortsætte.
00.26.55 – 00.28.16: ABJ siger til NB, at anden angrebsbølge nu har været i gang i
tre kvarter, spørger hvad det seneste nye er.
NB fortæller at det seneste nye er, at den amerikanske forsvarsminister Donald
Rumsfeld, der holder pressekonference lige nu, siger at, punkt 1, at krigen mod
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terror vil vare i flere år, altså den overordnede kampagne. Punkt 2, bekræfter han
angrebet, punkt 3 bruger man også i dag krydsermissiler som man gjorde i går.
NB fortæller at den kvindelige britiske journalist, der har været anholdt af Taleban
i over 10 dage er blevet løsladt i løbet af natten, på trods af at briterne deltog i
angrebet. Frankrig har nu oplyst at man har deltaget med det man kalder
efterretningsagenter, sandsynligvis militære specialenheder i den nordlige del af
landet. Siger at Tony Blair har været ude at bekræfte, at briterne også igen i dag
deltager i angrebet. Siger at Rumsfeld, den amerikanske forsvarsminister, har sagt
det samme som vi sagde tidligere, nemlig at man fik ikke ødelagt alt det man ville i
går og det vi taler om er Talebans kommando og kontrolfaciliteter, det der gør at
de kan styre deres enheder og deres antiluftskyts, det er det man er ude efter nu.
ABJ spørger, om det vi ser nu er et opfølgningsangreb, meget lig det, der fandt
sted i går.
[Billeder af grøn nattehimmel med lysglimt]
NB siger, at alt tyder på at amerikanerne har fået nogle efterretninger, nogle
satellitbilleder, det der hedder bombevurderinger i løbet af dagen og så har man
sagt, okay, det og det og det mål, det ramte vi ikke godt nok, det må vi gå ud og
tage igen for at være helt sikre på at det ikke fungerer. Siger at der militært set er
100 procent logik i det, der foregår i øjeblikket.
00.28.26 – 00.29.48: CB fortæller at angrebet i dag var ventet i USA, siger at de
mennesker TV2 mødte i Washington manede til sammenhold og tog situationen
forholdsvist roligt.
[Billeder af de Hvide Hus] PES fortæller, at turisterne fra morgenstunden ikke
kunne komme så tæt på det Hvide Hus som de plejer, ikke af sikkerhedsgrunde,
[Billede af en maler] men fordi at håndværkere var i gang med at male
rækkeværket.
[Billede af en politimand til hests, politifolk på motorcykler] PES siger at der dog
er langt flere sikkerhedsforanstaltninger omkring det Hvide Hus og mange
rækkeværk er blevet sat op [Billeder af rækværk, billeder af en turist, der tager
billeder] men ellers føles det som en hvilken som helst mandag, [Billeder fra gaden
foran det Hvide Hus] folk frygter måske nok gengældelsesangreb, men de nægter
at krybe i skjul.
Carol Quease, pensionist: We just live, just the way we always have.
Susan Fillmore, apoteker: I can’t live my life waiting for something bad to happen.
I have to live my life with today in mind.
Mand på gaden: We have been living with this false sense of security for too long,
and we have always been volnurable and now we just know it.

444

[Billeder fra gaden ] PES siger, at amerikanerne ved at for at stoppe terrorangreb,
så skal myndighederne have heldet med sig, hver gang, terroristerne skal bare være
heldige én gang.
Susan Filmore: This will bring us together as a nation, in stead of being selv
centred we will be nationally centred.
PES fortæller at for få uger siden kunne de fleste amerikanere næppe finde
Afghanistan på et kort, nu kæmper de en krig der, en halv verden i håb om at en
sejr betyder tryghed på hjemmefronten.
Carol Quease: As long as it takes, yes, we are completely behind our president.
00.29.48 – 00.31.36: ABJ siger at vi tager fra USA til London, USAs anden
allieredes hovedstad.
ABJ siger til UT, at anden angrebsbølge nu er i gang. Spørger UT, hvordan man
kunne forestille sig at befolkningen regerer over at krigen nu fortsætter og åbenbart
vil fortsætte og fortsætte.
UT siger, at det er der en positiv opbakning bag, her i landet har man en tradition
for at bakke de væbnede styrker op når der er krig og det britiske syn på at gå i krig
er jo formet, også blandt yngre mennesker af anden verdenskrig, altså man ser ikke
det at starte en krig som nødvendigvis en ondskabsfuld handling, men man ser det
også som noget man kan gøre for at redde nogle mennesker og hjælpe nogle
mennesker.
ABJ siger at vi i går så at der var en vis form for modstand, at der var nogen
demonstrationer i London. Spørger hvordan det ser ud i dag.
UT siger, at der var en meget meget lille demonstration, der var knap hundrede
mennesker, og her i eftermiddag stod der også kun en meget meget lille klump. UT
fortæller at der er en meget lille opposition imod det, fordi man har accepteret
Tony Blairs argumentation, han har været meget heftigt fremme, lige siden
angrebet i NY, han har argumenteret kraftigt for at man skulle besvare det her, hvis
vi ikke bekæmper dem, så vinder de over os, har han sagt. Siger at det er der stor
opbakning bag.
ABJ siger at der i USA er stor opmærksomhed på risikoen for at miste folk, er er i
militærtjeneste, spørger hvordan Briterne har det med det. UT fortæller at her i
landet har man haft en professionel hær i modsætning til de fleste andre
europæiske lande og USA, der havde værnepligt meget senere, her har man haft en
professionel hær siden 1960-61. UT siger at det vil sige, at man opfatter [KRIG
MOD TERROR, Ni ud af ti amerikanere støtter angreb på Afghanistan viser
målinger fra tv-stationerne ABC, NBC og CNN] det som en professionel maskine,
der bliver sat til at arbejde på det som politikerne beslutter. Så det, at der er tab har
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man også en større accept af [KRIG MOD TERROR, Præsident Bush siger at
angrebet er gået ”som planlagt”, og advarer USAs befolkning om mulige
hævnaktioner.], end man har i de fleste lande, af det at der er militære tab, når man
sætter sin hær ind.
00.31.46 – 00.33.39: CB fortæller at Storbritannien er det eneste andet land, der
deltager aktivt med militære styrker i USAs angreb på Afghanistan. Og som vi
hørte UT fortælle er den britiske hovedstad præget af, at landet nu er i krig.
[Politimand kontrollerer en bil] Indslag af UT, der fortæller at der overalt er ekstra
politi, briterne ved at de er sårbare skydeskiver nu, som USAs nærmeste allierede
[4 politifolk på gaden] og våbenbror i krigen. UT siger at London var uhysterisk
[Dreng ved siden af politimand] i dag, at det helt overvældende flertal støtter krig
mod terror og forstår formålet. Her formuleres formålet på den daglige briefing i
forsvarsministeriet.
Geoffrey Hoon, forsvarsminister, Storbritannien: What I can say is that our
ambition is rather, in answer to the earlier question, to create the conditions in
Afghanistan, where there is a government that does not tolerate the terrorism
within its borders, and does not encourage terrorism outside its boarders. And
therefore our action is designed to achieve that end.
UT fortæller at der heller ikke er frygt for at den folkelige opbakning til krigen
mod terror forsvinder, hvis krigen trækker i langdrag.
Michael Smith, Forsvarskorrespondent, Daily Telegraph: I think it will go on for
as long as it needs, basically. I mean, the british tend to be very, very supportive of
their armed forces. I don’t think that there is at this stage any doubt at all.
UT fortæller, at selv om angrebet den 11. september fandt sted i NY og ikke her, så
bakker briterne krigen mod terroren op.
Michael Smith: Britains key allie has been attacked very firmly. And actually it is
an attack on everyone in the free world, and not just Britain and not just America,
but Denmark...
[Gadebilleder] UT fortæller at det primært har været Tony Blair, der har været med
til at bane vej for forståelse for krigens nødvendighed.
Nambi Oliferas, Student: I think he is just the man for the job. Just the right guy
for the kind of thing that is happening now.
[Parlamentet] UT fortæller at Parlamentet er hasteindkaldt, i øjeblikket er Tony
Blair ved at forklare underhuset, hvorfor landet er i krig.
00.33.39 – 00.35.33: CB fortæller at angrebet på Afghanistan har øget uroen i
nabolandet, Pakistan. Dagen har været præget af voldsomme demonstrationer mod
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USA og det pakistanske styre. En blev dræbt og flere blev såret under dagens
voldsomme kampe.
Indslag af Kristian Almblad. [billeder fra demonstrationer, folk kaster sten efter et
politikøretøj] KA fortæller om vrede pakistanere i kamp med politiet. Siger at
oprøret over USAs angreb på Afghanistan, og ikke mindst den pakistanske
regerings støtte [En bil bliver væltet] til USA. KA fortæller at op mod 15000 i dag
var på gaden [Kort af Afghanistan] i byen Quetta, i det vestlige Pakistan, ikke
langt fra grænsen til Afghanistan.
KA fortæller at en 26 årig mand [Sygehus] blev dræbt i de mange kampe, hvor 30
blev såret. I flere moskeer i byen opfordrede præster til Jihad, hellig krig.
[Billeder af demonstranter, der råber slagord] KA fortæller at demonstranterne
angreb og satte ild til en politistation [billeder af ild i politistation] i byen, senere
gik det ud over biler [Billeder af afbrændte biler] på gaden, butikker, biografer og
en FN bygning.
[Kort af Afghanistan] KA fortæller at længere mod nord i byen Peshawa var
scenen næsten den samme. [Skud i gaden, folk dukker sig] KA fortæller at politiet
måtte skyde tåregas ind i folkemængden for at få demonstrationen slået ned. [Folk
løber væk] KA siger, at landets leder, Musharaff, i en tale til landet i dag forsøgte
at samle det splittede land.
Perves Musharraf, præsident, Pakistan: I have interacted with all cross-sections of
public opinion and society in Pakistan. And I am very positive that the vast
majority are with us.
[En dukke afbrændes] KA siger at man ikke kunne få øje på den støtte blandt de
10.000 demonstranter i byen Chaman på grænsen til Afghanistan. Her brændte
folkemængden en dukke, der skulle forestille Musharaf af og ramte slagord for
Osama bin Laden.
[Militær og politi] KA fortæller at Pakistan allerede efter angrebet den 11.
september lovede støtte til USA og amerikanske fly har benyttet Pakistansk
luftrum til angrebene mod Afghanistan [Politibil med smadret forrude] KA
fortæller at der er anmeldt nye demonstrationer i Pakistans hovedstad, Islamabad,
her til aften.
00.35.33 – 00.37.48: CB fortæller at herhjemme bakker et flertal af Folketingets
partier op om amerikanernes aktion i Afghanistan. Nogle ubetinget, andre mere
tøvende. Men, de danske politikere har en bekymring til fælles.
[Billede af en globus] Indslag af Tanja Nyrup Madsen, der fortæller at
bekymringen går på, om den krig der nu er startet med begrænsede aktioner i
Afghanistan skal brede sig til resten af verden.
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Holger K. Nielsen: Min bekymring er, at USA ikke fastholder det her som en
begrænset aktion, der skal fjerne bin Laden og forudsætningerne for den
terrorisme, der har rod i Afghanistan. Hvis det udvikler sig til en mere
altomfattende krig, så er der en risiko for at det spreder sig til resten af den
muslimske verden, til Pakistan osv.
[Globus spinder rundt]
Per Stig Møller: Det må ikke blive til en konfrontation med den
arabiske/muslimske verden. Det skal fastholdes som en operation mod
terroristerne. Og jeg er sikker på, at det er det det hele drejer sig om, at få fjernet
terroristerne uden at få en konfrontation. Fordi så bliver det ubehageligt.
Terroristerne, det tager lang tid, men de skal nok blive fjernet. En konfrontation vil
tage meget meget lang tid og blive uoverskuelig.
[Globus spinder rundt]
Søren Søndergaard, udenrigsordfører, Enhedslisten: Jamen jeg synes, der er grund
til at være bekymret om man er ved at falde i en fælde som bin Laden har opstillet.
En fælde, som går ud på, at trække vesten ind i en konflikt med en stadig større del
af den arabiske verden. For at få den der kamp mellem den vestlige verden og
islam, som han forsøger at opbygge. Og hvor det absolut ikke kan være i nogens
interesse at få den konflikt.
[Globus spinder rundt]
Niels Helveg Petersen, Tidl. udenrigsminister, Rad. V.: Jeg forventer, at det, der
skete i nat er begyndelsen til en langvarig militær kampagne, også med indsættelse
af landtropper. Vi kommer til at leve med daglige rapporter om den militære
udvikling i Afghanistan, hvor terroristerne og deres lejre vil blive jaget. Så håber
jeg at dette her kan give bestød til et meget vedvarende pres på parterne i
mellemøsten for at få fredsprocessen tilbage på ret spor. Det er for at angribe
terrorismen ved dens rødder. Og tilsvarende håber jeg, at det her også bliver
signalet til en mere begavet, sammenhængende vestlig politik, over for
udviklingsproblemerne, for at afhjælpe økonomisk og social nød i verden.
[Globus spinder rundt, bliver stoppet med en hånd]
00.37.49 – 00.40.58: ABJ interviewer Statsminister PNR. Siger at vi her hører en
del politikere, der fra flere forskellige politiske sider, udtrykke sin bekymring for,
at den her krig skal sprede sig, og at man vel kan sige at bekymringen har fået
næring, når USA advarer FNs sikkerhedsråd om, at det kan blive nødvendigt at
angribe andre lande også i den her kampagne. Spørger hvordan PNR har det med
den udmelding.
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PNR: Jeg tror lige vi skal holde øje med, at den udmelding er en udmelding fra
FNs amerikanske ambassadør i sikkerhedsrådet. Og derfor tror jeg vi skal tage det
lidt roligt lige nu. Nu gælder det om at holde fast i, at det vi er i gang med, det er et
angreb mod terrorismens lejre, og dem, der bringer terroristerne husly i
Afghanistan. Ikke mere, ikke mindre.
ABJ siger, at når PNR siger angreb på terroristernes lejre, så kan man vel ikke
holde det indenfor de afghanske grænser, de er jo over det hele.
PNR: Vi har jo fået beviser for, at der er en direkte linie mellem terrorangrebet i
USA og al Qaeda netværket og dermed også Osama bin Laden, som fører os til
Afghanistan. Vi har jo også, amerikanerne har understreget gang på gang, at
Osama bin Laden skulle udleveres, det er han ikke blevet. Man har derfor ikke haft
noget valg, og det har vi bakket op.
ABJ siger til PNR, at der også har været tale om efter angrebene på USA den 11.
september ikke kunne have været gennemført uden hjælp fra et andet lands
efterretningstjenester, og her har alt peget på at det kunne være Irak. Spørger, hvad
det ville betyde for vores støtte til den her aktion, hvis man pludselig ville begynde
at vende interessen og måske militæret mod Irak.
PNR: Jeg tror ikke det ville være muligt for mig at gå ind i spekulationer af den
karakter lige nu. Det vi kan sige lige nu er at den globale alliance, der består af
europæiske lande, Rusland, der består af arabiske samfund, der består af asiatiske
samfund er på en og samme tid grundlaget for at bekæmpe terrorismen. Men vi er
selvfølgelig også sårbare, hvis vi ikke er meget målrettede, begrænser de civile tab
til det absolut minimale, og undgår at ekspandere konflikten til et omfang, der ikke
kan kontrolleres. Det tror jeg heller ikke sker. Det vi ser i de her timer er en meget
målrettet indsats, der er velkoordineret, og som vil blive fortsat, også med
diplomatiske midler, også med politiske midler i øvrigt. Det er en flerårig indsats,
der kommer til at strække sig, ved brug af forskellige værktøjer, og herunder også,
hvad der også er vigtigt, en fortsat humanitær bistand, en bistand som på det
sociale og økonomiske område skal fjerne grobunden for noget at ekstremismen,
hadet og terrorismen.
00.40.58 – 00.42.56: ABJ taler med Steffen Jensen i Islamabad. Siger at vi så for
lidt siden i et indslag den pakistanske præsident Musharraf sige, at han havde det
store flertal i befolkningens støtte. Spørger, hvor meget han har at have den
overbevisning i i dag.
SJ fortæller at begge fløje i Pakistansk politik hiver meningsmålinger frem og
påstår at de har flertallet. At det er umuligt at sige, hvem der vitterligt har ret, fordi
vi er i et land som er et militærdiktatur, Musharraf kom til magten for to år siden,
da han væltede premierministeren Navall Sharif hernede, og siden har der ikke
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været holdt valg eller afstemninger eller noget som helst, så der er ingen der ved
det. Siger at man så på den anden side må sige, at det her er et land med 150
millioner mennesker, at der godt nok har været demonstrationer i dag og oppe i
Peshawa og Quetta har det været meget store og meget voldelige demonstrationer.
Siger at det stadigvæk bare har været en lille bitte brøkdel af nationen, som har
været ude i gaderne for at protestere. Siger at der er vitterligt et stort tavst flertal,
men i hvilken retning deres sympatier går, det ved vi faktisk ikke ret meget om.
ABJ siger, at næsten samtidigt med at angrebet fandt sted i Afghanistan i aftes og
nat så vi en meget voldsom udskiftning i militærtoppen i Pakistan, spørger hvordan
vi skal tolke det.
SJ siger at vi skal fortolke det sådan, at det her land har set en dramatisk kovending
i deres politiske holdning, som hidtil har bygget på at man var broderfolk med
Afghanerne og der har præsidenten nu forsøgt at styrke sin position ved at udrense
nogle topofficerer, blandt andet Generalstabschefen og chefen for
sikkerhedstjenesten [KRIG MOD TERROR, Pakistan: en mand blev dræbt, men
muslimske demonstrationer mod USA er forløbet fredeligere end frygtet.] som er
den, der har oprettet Talebanmilitsen mere eller mindre, og han har altså udrenset
dem og placeret omkring sig folk han føler at han kan stole på, nu hvor det her
land skal til at gennemgå sådan en transformationsproces. SJ siger at det også
viser, hvor følsomt landet egentlig er, det ledes af militæret og derfor er det ret
afgørende for præsidenten, hvem der sidder i toppen.
00.42.57 – 00.44.53: CB fortæller at ligesom der i Afghanistans muslimske
nabolande er stor skepsis over for USAs angreb, så er der også mange her i
Danmark, som stiller sig stærkt kritiske over for angrebet.
Indslag af Morten Hansted, som fortæller at de i dag opsøgte de muslimske miljøer
i København. Overalt var angrebet på Afghanistan det store samtaleemne.
Mustafa Biger, slagter fra Tyrkiet: Jeg synes det er en fuldstændig forkert, med
krigen, men 100 mennesker laver svineri, hvorfor slå ihjel millioner af mennesker.
Men det er synd for alle de små børn og gamle mennesker. Det er terroristerne, de
skal anholde terroristerne.
MH fortæller at de i Shawarmabaren mødte en indvandrer, med erfaring i krig.
Feret Hamed, ekspedient fra Irak: Jeg bliver rigtig ked af det. På grund af at jeg
kommer fra Irak. I næsten 10 år har jeg set krigen, mellem Irak og Iran og mellem
Kroat og Irak. På den måde er vi blevet trætte af krigen, ik?
MH siger, at der ej hellere på renseriet var opbakning til Bush. Derimod var der
støtte til Talebanstyret.
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Talat Ayyaz, renseriassistent fra Pakistan: We like the Taleban. And it is good. I
think so. It’s nice because they have real, you can say, islam. They have in the
heart.
MH fortæller at der her på Frederiksberg tekniske skole var opbakning til angrebet.
Hos en enkelt Afghaner.
Zekria Mukhlavi, student Afghanistan: Jeg synes det er fedt nok fordi
Talebanstyret og Osama bin Laden, de skal ud af Afghanistan. Jeg synes ikke de
skal være derovre. Jeg synes ikke de skal undertrykke vores befolkning.
MH fortæller at en gruppe Afghanere i eftermiddags holdt møde om situationen.
En støttede angrebet med denne argumentation.
Navnløs Afghaner: I am happy with this attack, this is okay, because Afghanistan
there were camps, terrorist camps training, by Osama bin Laden. Now they are
destroying them, we are happy, that’s a good act I think.
00.44.53 – 00.47.06: CB fortæller at EUs udenrigsministre i dag gav deres fulde
støtte til USAs og Storbritanniens krig i Afghanistan. Samtidig stillede man penge
i udsigt til en genopbygning af Afghanistan efter krigen.
Indslag af Svenning Dalgaard, der fortæller at det for en gangs skyld ikke var 15
ministre, der kom, men en minister, der er med i krigen og så de 14 andre, der er
udenfor.
Jack Straw, Udenrigsminister, Storbritannien: The European Union Foreign
Ministers’ counsil will today pass a resolution fully supportive of the military
action of which the United States and United Kingdom has been involved.
SD siger, at den britiske udenrigsminister straks tog fat på fremtidsvisionerne, når
Talebanstyret er væltet i Afghanistan.
JS: We have been discussing what the European Union can do in cooperation with
the United Nations to put together a political program to insure much greater
stability in that country once, as we hope, the Taleban have been removed.
SD siger, at det syntes EUs udenrigschef var alt for tidligt at snakke om.
Javier Solana, EUs udenrigspolitiske koordinator: Oh, come on, this is not the
moment to think about that, we’ll see, we’ll learn a lot of things today.
SD fortæller at EUs udenrigsministre hurtigt kunne blive enige om at erklære deres
fulde solidaritet med Storbritannien og USA i krigen i Afghanistan. Det kneb mere
med at blive enige om, hvad der skal ske efter krigen.
Franskmændene taler om et FN protektorat i Afghanistan, som skal reageres af den
tidligere konge Mohammed Shad, der blev afsat i 1973. Men det synes tyskerne er
en dårlig ide.
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Joscha Fischer, Udenrigsminister, Tyskland: Det drejer sig ikke om, at vi allerede
her vurderer det spørgsmål.
SD fortæller at Tyskerne støtter en britisk/amerikansk plan om, at USA, sammen
med Ruslands og Afghanistans nabolande, skal spille hovedrollen. Danmark kan
til gengæld godt være med til at sætte den danske plan og FN i en nøglerolle.
ML: Jeg tror, det der er vigtigt er, at når den kampagne der er i gang i øjeblikket er
afsluttet, og er afsluttet med, efter alt at dømme, dette rædselsfulde
Talebanregimes sammenbrud, at resten af verden ikke bare en gang til svigter
Afghanistan men bidrager konstruktivt til, at der kan komme en regering, der
repræsenterer alle de væsentlige grupperinger og også etniske grupperinger i
landet.
00.47.06 – 00.48.42: ABJ siger til Svenning Dalgaard at der er lidt uenighed om,
hvad der skal ske efter angrebene, men enighed om, at støtte angrebene og vel også
anden angrebsbølge. Spørgsmålet er så, hvis den her krig breder sig som flere nu
udtrykker bekymring for. Hvad sker der så med sammenholdet i EU.
SD siger, altså hvis den breder sig til et yderligt land. Siger at spørgsmålet er
blevet stillet, det blev stillet til den belgiske udenrigsminister, der er formand for
ministerrådet, som står lige vid siden af mig fordi han er på live i belgisk tv. Han
siger ja selvfølgelig, selvfølgelig har amerikanerne ret til, hvis amerikanerne føler
at de bliver angrebet af endnu et land, så har de ret til at forsvare sig og de har ret
til at angribe det pågældende land.
ABJ: Men, hvad med fodslaget?
SD siger at fodslaget kan blive svært. Siger, at det vil være EUs svar fra alle 15
lande, at amerikanerne har ret til det, men det er klart, at man er ikke glad for det.
Tony Blair, den britiske udenrigsminister, som jo var hurtigt i USA og som er den
eneste, der er med i angrebet, gjorde opmærksom på over for sin egen presse, at
briterne havde forhindret at amerikanerne også ville kaste sig over Irak. Altså at
højrefløjen fik holdt høgene i USA nede, ny synes det som om, at de alligevel har
fået overtaget, og de føler at det er nødvendigt måske at angribe flere lande, og det
er klart at det kommer EU meget stærkt på tværs. EU har ligesom set en
arbejdsdeling, hvor EU tog sig af diplomatiet og sørgede for at holde koalitionen
sammen i mellemøsten, giver nu store hjælpepakker til mellemøstlige lande, for at
holde fast på dem. Og man er bange for at alt det der går i stykker.
00.48.42 – 00.51.09: Verdens største militære og økonomiske magt, der bomber
telte og fattige folk med tæpper. Sådan ser verden ud fra en arabisk vinkel i dag. Vi
har set med på det arabiske svar på CNN, en anset og upartisk tv-station fra
oliestaten Khatar.
[Billeder fra al Jazeera]
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Indslag af Karsten Lund, der fortæller at en egyptisk general i morges på al Jazeera
blev spurgt, hvad han syntes om de amerikanske B1 bombere. Han trak på
skulderen og sagde, at der ikke findes noget i hele Afghanistan, der koster lige så
meget som én B1 bomber. Dem har USA 15 af i området. [Billeder af fly og
bomber]
En redaktør på det arabiske newsweek i Washington blev spurgt om situationen
her.
”Vi har i dag set, hvordan verdens stærkeste land i nyere tid på så sørgelig vis
angriber en gruppe telte og hytter.”
KL fortæller at tv-stationen i Kabul er hvad ingen, eller meget få er, og viser et
andet billede, også helt bogstaveligt. En by med mennesker i almindeligt tøj, frugt
og kød i boderne og ikke kun udhungrede flygtninge.
KL fortæller at man her kan opleve et interview med Talebanstyrets
viceforsvarsminister.
[Viceforsvarsminister vises, i aftenmørke]: Situationen er god og der er ingen
grund til bekymring.
KL fortæller at tolken Mohammed Borakeh har set på kanalen hele dagen. Han er
dansk-palæstinenser. Hvordan virker det på ham?
Mohamad Barakeh, tolk. Jeg tror faktisk at kilden til terror i verden, det er
undertrykkelse. Spørgsmålet er, om man får udryddet terrorisme i verden, ved at
slå bin Laden ihjel. Er det det, der skal til egentlig? Det er det som er spørgsmålet,
fordi nu undertrykker USA Afghanistan, hvem ved om der ikke kommer 10.000
Osama bin Ladener i Afghanistan, ik?
Udtalelse fra en arabisk mand: Nu er Jihad en forpligtelse for os, for det er et
angreb på alle muslimer.
KL fortæller at tv stationen er anset for sin upartiskhed. Men her kommenterer en
rapporter sylespidst om at smide både mad og bomber ud.
”Når et par håndfulde ris eller mel kastes ned fra fly, kan de ikke ses lige så
tydeligt om lysglimtene fra bomberne.
KL: Eller, som man også kan høre i arabiske kredse ”intet er så fundamentalistisk
som kapitalismen. Man vil slå ihjel for penge, aldrig for guds skyld.”
00.51.09 – 00.52.56: CB fortæller at al Jaseera er den eneste arabiske tv-station,
der trodser de strenge presselove i mellemøsten med sine kritiske
nyhedsudsendelser. Samtidig er al Jazeera også den station, som Osama bin Laden
valgte at sende sin tale til.
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Indslaget fortæller at det er søndag aften, krigen er begyndt, Osama bin Laden
fordømmer angrebet og han gør det ikke på CNN men på den arabiske tv-station al
Jazeera.
June Dahy, studieadjunkt, Københavns Universitet: Jeg tror de har ambitioner om
at spille samme rolle som CNN spillede under Golfkrigen, nemlig at være den
eneste station som sendte og Osama bin Laden har åbenbart den tillid til den tvstation at han ved at den meget gerne også vil repræsentere folkets røst. Og det
mener han jo, han gør.
Indslaget fortæller at al Jazeera er den mest populære tv-station, den sender 24
timer i døgnet fra Qatar ved den persiske golf.
June Dahy: den har et princip der hedder Araj al acher, som betyder at den andens,
eller det andet synspunkt. Det vil sige, at til hvert synspunkt, der bliver fremlagt, så
vil den gerne have nogen, der repræsenterer det andet synspunkt.
Indslaget fortæller, at de sender mest Nyheder, men også debatter for og imod
flerkoneri, et emne helt uvant for en arabisk station. De undgår strenge medielove,
der blandt andet gør det ulovligt at kritisere magthavere, ved at sende via satellit.
Så klager fra naboregeringer får man nok af, her hos regeringen i Qatar, der
finansierer stationen.
Hamad bin Jasim al-Thani, Udenrigsminister, Qatar: I cannot count. It is a lot. Let
me tell you it is a lot.
Senest har USA krævet en stopper for såkaldte anti-amerikanske synspunkter. 35
millioner seere følger dagligt med via parabol, der gør det muligt at se al Jazeera,
hvor som helst.
00.52.56 – 00.53.53: ABJ siger at anden angrebsbølge på Afghanistan nu har været
i gang i en lille time, et angreb, der meget minder om angrebet i går, både i brug af
midler og i mål. Spørger NB hvad det seneste vi har fået at vide er.
NB siger, at ligesom i går, så går der noget tid før vi får mere detaljerede
oplysninger om angrebets udstrækning, men siger, at der altså er ryger om at
Jalalabad og Kandahar, lufthavnene i de to byer, som er kendt som Talebantilholdssteder, især Kandahar.
ABJ: og som også blev angrebet i går?
NB siger, at de er blevet angrebet og så er der meldinger lige nu om store
eksplosioner, om voldsomme eksplosioner i Kabul. Der er også meldinger om at
Nordalliancen er ved at opstille Scud missiler, de her jord-til-jord missiler, som
Irak anvendte under Golfkrigen, at de vil opstille dem, muligvis. At de er ved at
forberede et angreb mod Taleban. Og så har præsident Bush haft en lang samtale
med Kinas præsident, som har udtrykt sin støtte til kampen mod terror og at han
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går ud fra, at det er begrænsede mål man taler om, men støtter kampen mod
terrorismen.
00.53.53 – 00.54.22: ABJ fortæller at den amerikanske forsvarsminister, Donald
Rumsfeld lige nu holder pressemøde. Siger at han her bl.a. har forklaret, at
angrebene nu kun er begyndelsen på en længerevarende kampagne.
DR: We can not yet state with certainty that we destroyed the dousins of
command, control and leadership targets we selected. Today we will be continuing
to collect damage assessments, and will be striking additional targets as
appropriate.
00.54.22 – 00.55.52: CB siger, at angrebene på Afghanistan og hele situationen
efter terrorangrebene mod USA den 11. september er det store samtaleemne over
alt herhjemme. Ikke mindst på landets gymnasier og handelsskoler.
Indslag af Søren Rosenørn om diskussioner om situationen i gymnasierne. Han
fortæller at der er enighed om, at begivenhederne strækker sig længere ud, end
bare her og nu.
Søren Nielsen, studerende: Det er spændende at se, at magter som før har været
fjender, de er gået sammen i alliancer nu. Med fælles front frem mod terrorismen.
Jeg tænker da lidt på at det er da fantastisk, at måske før 11. september, der kunne
man slet ikke forestille sig, der var det eneste, der blev snakket om
udenrigspolitisk, det var stort set med missilskjold. Og nu er f.eks. Rusland og
USA de er jo stort set perlevenner og så videre jo.
00.55.52 – 00.56.22: CB fortæller at vi så skal til mellemøsten. I Gaza slog
palæstinensisk politi hårdt ned på anti amerikanske demonstrationer. [Billeder fra
demonstration] CB fortæller at det var den militante islamiske organisation Hamas,
der havde kaldt til demonstration mod angrebet på Afghanistan. Det
palæstinensiske selvstyre havde forbudt demonstrationen, som til sidst udviklede
sig til gadekampe mellem palæstinensiske politifolk og demonstranter. To unge
palæstinensere meldes dræbt og 40 andre blev såret under kampene.
00.56.22 – 00.56.46: Indslag om bjergningen af ubåden Kursk
00.56.46 – 00.57.37: Indslag om flykatastrofen i Milano.
00.57.37 – 00.58.09: Vejret.
00.58.09 – 00.58.32: CB afslutter Nyhederne.
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DVD 2455
Nyhederne 9. oktober 2001
Nyhederne, 09.10.2001, kl. 19.00-19.43
00.00.00 – 00.00.26: Caroline Boserup og Anders Bech-Jessen præsenterer
Nyhederne.
Nyhedsintro, CB fortæller om et minuts stilhed hos SAS efter ulykken i Milano.
00.00.26 – 00.00.46: CB præsenterer fakta omkring ulykken.
00.00.46 – 00.01.05: ABJ fortæller at angrebene på Afghanistan lige nu er i gang
igen, for tredje dag i træk. Fortæller at Orlogskaptajn Dan Termansen fra
forsvarsakademiet leverer analyserne når vi lidt senere i udsendelsen ser på
effekten af angrebene og også kigger nærmere på den Nordlige Alliance, der
bekæmper det afghanske Talebanstyre indefra.
00.01.05 – 00.10.46: Dækning af SAS flyulykke i Milano.
00.10.46 – 00.12.24: Indslag om krise i rejsebranchen
00.12.24 – 00.13.23: CB fortæller at vi skal til angrebene på Afghanistan.
ABJ fortæller at USA og Storbritanniens angreb på Afghanistan fortsætter lige nu
på tredje dag. Siger at telegrambureauerne melder om at hovedstaden Kabul har
bombefly cirklende over sig og at der affyres antiluftskyts fra jorden.
ABJ spørger PES, hvor meget Pentagon har ladet slippe ud om den her nye
angrebsbølge.
PES fortæller at de ikke har sagt så meget andet end at de er sat i gang. Siger at de
først plejer at komme ud og sige noget, når angrebene er ved at være overstået.
Siger at det særlige ved den her angrebsbølge er, at den startede i dagslys, hvor de
to første dage først startede efter at det var blevet mørkt i Afghanistan. Siger at han
tror man skal tage det som et tegn på, at de har fået ram på nogle af de mål de
havde, avancerede antiluftskytsstillinger i Afghanistan og radarer som
Talebanstyret havde, at de nu føler sig trygge ved at flyve ind over Afghanistan,
selv om man nede fra jorden kan se flyene.
00.13.23 – 00.13.57: ABJ fortæller, at som PES sagde, så angribes der døgnet
rundt, også i fuldt dagslys.
Forkert indslag sættes i gang og afbrydes igen.
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00.13.57 – 00.15.15: ABJ siger til Dan P. Termansen, at tredje angrebsbølge er i
gang, at vi er i gang med tredje dag. Siger, hvis vi skal se på, hvordan det her er
forløbet, hvordan skal vi så beskrive strategien i det her?
DPT siger, at det, at de begynder at bombe nu om dagen, det indikerer at de er nået
et skridt videre, en ny trædesten i deres operation. Siger at det indikerer at de har
nået det første mål, at operere frit i luften, og det er de så ved at opnå nu, siger at
der stadig er enkelte beskydninger af fly, man at man nu er begyndt at gå over til
næste trædesten, som er at begynde at bekæmpe landmilitære mål, altså stillinger
rundt omkring.
ABJ spørger, hvordan man så gør det.
DPT fortæller, at det gør man på flere måder. Siger at man har forudbestemt eller
forudset, hvor der er rekognosceret for landmilitære mål, men også at der er
specialstyrker i området, som også finder nye mål hele tiden, fordi man har tvunget
Taleban til at omrokere deres styrker, dvs. at de bevæger sig også i området, så på
den måde, så har man tvunget dem frem i lyset kan man sige, og så bliver de
identificeret og så har man muligheden for at kalde på evt. bombefly, der ligger i
området, klart til at bombe de her nye mål. Det kan også gøres med
overvågningsfly eller med satellitter.
00.15.15 – 00.17.03: AJB siger, at han har fået at vide, at det indslag vi gerne ville
have set før skulle være klart, siger at der bombes nu døgnet rundt, også i fuldt
dagslys.
[Billeder af et hangarskib] Indslag af Lars Toft Rasmussen, der fortæller at nogle
af angrebene kom fra det amerikanske hangarskib, Carl Wilson. Målene var ifølge
amerikanerne rent militære, landingsbaner, luftforsvarsstillinger og den slags, også
15 krydserraketter blev affyret.
[Kort] LTR fortæller at angrebene var koncentreret om hovedstaden Kabul og
provinshovedstaden Kandahar. Siger at de seneste angreb skulle være rettet mod
mål ved byen Herat. [Billeder fra Afghanistan] LTR fortæller at Talebanstyret
indtil videre ikke viser tegn på at ville give op.
Abdul Salem Zaeef, ambassadør for Talebanstyret: We shall give the sacrifice for
this purpose, Afghanistan. And will give more than two millions martyre,
[Billede, hvor en mand er fremhævet med en cirkel] LTR fortæller at blandt
målene var også boligen for Talebanstyrets leder, Mullah Mohammed Omar,
[hangarskib], men at han efter alt at dømme slap uskadt. Huset indeholdt angiveligt
militært kommunikationsudstyr. [Billeder af krigere i bjergene] LTR fortæller at
Talebanstyret i dag udtalte, [Billeder af en gravko, der roder i en nedstyrtet
bygning] at snesevis af civile er blevet dræbt. At der er civile tab kan FN bekræfte,
4 af FNs medarbejdere døde da en bombe ramte deres hus.
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FN medarbejder: All four died on the spot.
[Fly letter fra hangarskib, billeder fra hangarskibet] LTR fortæller at Iran i dag
krævede, at USA straks indstiller angrebene, men ellers ser den amerikansk anførte
alliance mod terror foreløbigt ud til at være intakt. [Demonstration, billede af
OBL] Ganske vidst demonstrerer Talebantilhængere i mange muslimske lande, her
er det Pakistan. Men demonstranterne repræsenterer tilsyneladende et beskedent
mindretal blandt verdens 1,2 milliarder muslimer. Når ledere fra den muslimske
verden mødes i morgen i Khatar, ventes de ikke at kunne enes om en fordømmelse
af USA, men vil formentlig nøjes med en støtteerklæring fra det afghanske folk.
00.17.03 – 00.18.10: ABJ spørger til det DPT sagde før, om trædestenene, at man
nu er ved den tredje sten, hvor man kan udpege mål fra jorden og så angribe med
fly man kalder ind. Spørger, hvor længe den kampagne skal fortsætte.
DPT siger, at det er ind til man vi når den næste trædesten, som er måske den
reelle, sandsynligvis, indsættelse af landstyrker. Ikke store hærkoncentrationer som
vi er vant til at se, men små specialenheder, som bliver landsat med helikoptere og
som opererer i et begrænset tidsrum og som så bliver taget ud igen. Som
forstærkning, hvis det nu går hedt for sig, der hvor specialstyrkerne indsættes, der
har man så sandsynligvis nogle forstærkningsstyrker, som er klar til at forstærke
specialstyrkerne og så derefter hive dem ud igen.
ABJ spørger om det vil sige, at man udpeger mål på jorden, går ind og rammer
dem i det omfang man kan, lige så længe der er mål, eller om der er begrænset tid
for, hvor længe man kan gøre det, f.eks. politisk.
DPT siger, at der i hvert fald politisk er en begrænsning, siger at der er indikationer
om at det ikke varer mere end et par dage, måske allerhøjest en uge, fordi der har
USAs udenrigsminister anmeldt sit besøg i både Pakistan og Indien.
00.18.10 – 00.21.15: UBJ fortæller, at der er skarp kritik af USAs nedkastning af
nødhjælp i Afghanistan. Det sender forkerte signaler, at amerikanerne kaster både
bomber og mad, mener de store danske nødhjælpsorganisationer.
Indslag af Michael Stuhr, der fortæller, at alverdens nødhjælpsorganisationer gerne
vil hjælpe Afghanistan. Men af gode grunde kan de ikke komme ind i landet med
lastbiler i disse dage. [Kasser bliver kastet ud af fly] Men amerikanske fly kan
kaste nødhjælp ned fra luften. [Pakke med HDR – Humanitarian Daily Ration]
Pakker som disse, med vitamin- og proteinrig mad. [Ankomst, transportfly,
Ramstein] Trods glæden når det lykkedes, som i går fra Ramsteinbasen i Tyskland,
så kan indholdet i en flyvemaskine ikke redde ret mange af de omkring 20
millioner Afghanere.
Lisa Henry, Katastrofechef, Folkekirkens Nødhjælp: Det er utrolig svært for
familien, der bor i Afghanistan at forstå situationen, at der i det ene øjeblik
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kommer en flyvemaskine flyvende og kaster bomberne ned, og i det næste øjeblik
så skal man ikke være bange fordi flyvemaskinen, fordi nu kommer der mad ned
fra himlen.
Jørgen Poulsen, Generalsekretær, Dansk Røde Kors: Ved at gøre det her så
risikerer man nemt at den, som sender hjælpen også er part i konflikten, og det kan
ødelægge hjælpearbejdet på længere sigt, vi skal jo også kunne arbejde der om tre
måneder, om fire måneder.
MS fortæller at på Christiansborg er meningerne stærkt delte.
Holger K. Nielsen, formand, SF: Som USA kører det nu, så kører de jo offensivt
nødhjælpen frem som en del af deres krig dernede. Hvor de bomber på den ene
side militæranlæg og bomber med mad på den anden side. Det synes jeg ikke er
acceptabelt.
Per Stig Møller, udenrigsordfører, Konservative: Det er i selve bombefasen at man
markerer over for det afghanske folk, det er ikke jer vi er i krig med, jer vil vi
gerne hjælpe, men vi er nødt til at slå det her barbariske regime ud fordi det laver
den terror.
MS fortæller at udviklingsministeren ikke er begejstret for nedkastningerne.
Anita Bay Bundegaard, udviklingsminister, Rad. V.: Det er måske ikke den mest
effektive måde at gøre det på og det er måske heller ikke den ideelle måde at gøre
tingene på, men vi står også i en situation, som ikke er helt ideel.
[Billede af en Humanitarian Daily Ration, på trykt teksten Food Gift From The
People of The UNITED STATES OF AMERICA, og det amerikanske flag] MS
fortæller at pakkerne med nødhjælp er påtrykt en hilsen fra det amerikanske folk.
[Billeder fra oprydning i et afghansk, sammenstyrtet hus] Tilbage står om den
enkelte afghaner kan skelne nødhjælpsfly fra bombefly.
Interviewer: Hver gang han ser en flyvemaskine, tror du ikke han bliver bange?
Per Stig Møller: Jo, det gør han da sikkert, fordi hvad kommer der ud af det. Men
når der kommer fødevarer ned, så siger han, nåh, det var da godt det var fødevarer.
[Fly letter fra hangar. Og den almindelige afghaner ude på landevejen risikerer
ikke nogen bombe.]
00.20.15 – 00.21.59: ABJ taler med Steffen Jensen, spørger hvad de internationale
nødhjælpsfolk i Pakistan siger til det her problem.
SJ fortæller at de folk han har talt med i dag, primært fra FN og fra det britiske
Oxfam, de siger at det der er brug for derinde, vi må tænke på at Afghanistan nu
nærmer sig det fjerde år med tørke, høsten er slået fejl, det er et land på randen af
hungersnød, så de siger, der mangler omkring 350.000 tons hver tredje måned for
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at brødføde de mennesker, der er på hungersnødsgrænsen derinde. Så et par fly
med 35 tons hver, det forslår jo i bogstaveligste forstand som en skrædder i
helvede. Så det er ikke den vej, og det de siger, ligesom Per Stig Møller siger, at
det mest af alt bliver opfattet som et Public Relation nummer, et PR-nummer, for
at vise at det kun er en krig mod Talebanstyret og ikke mod det afghanske folk.
ABJ siger, at det vel er rigtigt når de siger, at det her, det kan jo ikke hjælpe alle,
det kan slet ikke afhjælpe det store behov, der er. Men på den anden side, det er vel
bedre end ingenting?
SJ siger, at det selvfølgelig er godt, for dem, der får mad. Men sagen er, at
Afghanistan efter disse årtier med krig, er et af de lande i verden, hvis ikke det
land i verden, hvor der ligger flest landminer og mest ueksploderet ammunition og
granater rundt omkring. Folk i deres egne områder kender nogenlunde de steder,
ved, hvor der er landminer, men vi har jo 200.000, måske 300.000 mennesker, der
er drevet på flugt fra bombardementerne, og de er nu på vej gennem landet mod
grænseområdet, i områder de ikke selv kender til. Det er folk, der er på
hungersgrænsen, og hvis de ser at der ligger mad ude på en mark, ja så løber de ind
efter den mad, og så kan de løbe rundt inde i nogle minefelter og mange af dem
kan blive dræbt eller lemlæstet. Så i et forsøg på at gøre godt, så kan man risikere
at gøre ondt værre.
00.21.59 – 00.23.37: ABJ fortæller at den Nordlige Alliance, som i 5 år har
bekæmpet Talebanstyret i Afghanistan vinder for hver dag mere og mere terræn.
Her ser vi lidt nærmere på, hvem Alliancen egentlig består af.
[Soldater i en tankvogn] Indslag af Anna E. Skousen, der fortæller at
Nordalliancen opstod i 1996, da Talebanstyret tog magten i Afghanistan. Den
siddende regering måtte forlade landet, og Nordalliancen blev formet for at kæmpe
på dens vegne. Trods kun få og forældede våben er det lykkedes Alliancen at bide
sig fast i Pasirdalen i det Nordlige Afghanistan og holde Taleban [...]. Ikke en gang
den røde hær, trods sin overlegenhed i antal og styrke formåede at indtage den
uvejsomme bjergegn, under den sovjetiske besættelse i 80’erne.
Den Nordlige Alliance er et veritabelt sammenrend af etniske mindretal,
hovedsageligt domineret af Tsadjeker, Usbekere og Hasararer. De har tidligere
indbyrdes bekriget hinanden og er kun enige om en ting, at bekæmpe
Talebanstyret. AES fortæller at Alliancen indtil for en måned siden var samlet
under den karismatiske hærleder, Ahmed Hiamasut, men han blev myrdet ved et
attentat, den 9. september. Siden har general Mohammed Fahim stået i spidsen for
hæren. AES fortæller at Nordalliancen menes at bestå af 10-15.000 mand, men
dagligt kommer der rapporter om, at stadig flere soldater fra Talebanhæren
deserterer for at melde sig til Nordalliancen. Samtidig har Alliancen fået nye og
bedre våben fra bl.a. Rusland, efter terrorattentatet på USA den 11. september.
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Med det resultat at Nordalliancen nu bevæger sig tættere og tættere på hovedstaden
Kabul.
00.23.37 – 00.26.29: ABJ spørger DTP til den her Nordlige Alliance, som
efterhånden optræder i enhver dækning af den her krig, spørger, hvor meget den
egentlig bliver brugt.
DPT siger, at han tror de kæmper efter deres egen dagsorden og er også sikker på
at USA ikke har lyst til at blive identificeret alt for meget med den Nordlige
Alliance, fordi Pakistan er jo meget modstander af den Nordlige Alliance og
frygter faktisk, at den overtager magten i Kabul. Så hvis nu hele koalitionen skal
holdes sammen og hvis operationen skal lykkes, så kræver det at Pakistan forbliver
ved koalitionen. Det er ”The Center of Gravity” som man kalder det i militært
sprog. Et tyndepunkt i hele operationen.
ABJ spørger om det vil sige, at man ikke deler efterretninger med den Nordlige
Alliance.
DPT siger, at han tror efterretningerne for det meste går den ene vej, altså fra den
Nordlige Alliance til USA, siger at han tror de bruger dem som en slags
efterretningsinhentningskilder, spejdere om man vil, frem mod målet.
ABJ spørger, hvor meget den Nordlige Alliance ved, når USA og Storbritannien
angriber, om hvilke mål der er udpeget og hvad man går efter i de specifikke
angreb.
DPT siger, at han ikke tror de ved så meget om det, hvad der bliver ramt fra USA.
Siger at han bare ved, at han tror at det, de bliver fortalt, det er at vejen bliver
banet, at de svære artilleristillinger omkring Kabul måske vil blive fjernet. Og så er
resten op til dem. Siger at det som sagt kun er en formodning.
ABJ spørger til DPTs ord om, at de kæmper ud fra deres egen dagsorden. Siger at
de et eller andet sted er med i den her alliance mod Talebanstyret. Spørger hvor
langt ned i landet kan man fra de allieredes side tillade at den Nordlige Alliance
kommer før vi rammer det der tyngdepunkt i magtbalancen.
DPT siger, at det er svært at udtale sig om, siger at det afgørende er at Pakistan har
udtalt, at de meget nødigt ser den Nordlige Alliance få magten på varig basis i
Kabul.
ABJ siger, at en af de ting, der har undret ham, og sikkert mange i det her forløb,
det er så lidt vi får at vide, og ikke mindst så lidt vi får at se til de mål som man har
udpeget, og de mål man siger, at man er gået efter. Spørger hvorfor vi ikke får flere
billeder af mål der er ramt i Afghanistan, inde fra Afghanistan i løbet af de her tre
dage.
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DPT siger at det dels er fordi, der ikke findes billeder af det, fordi det meste af det
er foregået om natten, men dels også fordi der ikke har været så mange mål. Den
første dag var det jo ikke andet end ca. 30 mål, der blev ramt og i dag er det et
mindre antal. Siger at det fortæller lidt om at operationen slet ikke er af samme
skala som den vi så under Golfkrigen f.eks. eller Kosovo.
ABJ siger, at den nye kampagne der nu går i gang med at udpege mål på jorden og
så gå ind og tage dem specifikt, spørger om vi vil se resultater af det arbejde.
DPT siger at det er muligt, at vi vil se enkelte resultater fra operationen for netop at
vise at operationen skrider frem, men siger at han tror at i de følgende dage, så vil
vi se mindre og mindre af det og bombekampagnen vil blive spredt og mere diffus.
00.26.29 – 00.29.40: ABJ fortæller at en person har mere end nogen anden fået
rollen som talsmand for det internationale opgør mod terrorismen. Storbritanniens
Premierminister. Fortæller at UT tegner et portræt af Tony Blairs forvandling.
[Billeder fra MTV, TB som dansefigur] UT fortæller at Blair i årevis blev kaldt
Bambi og fremstillet som nikkedukke for smarte spindoktorer, [TB hilser på
folk] som var overfladisk og kun god til repræsentationssiden af politik, ikke til
problemer. [Blair tager en jakke af, Blair sammen med folk, Blair sammen med
konen] Alt det har udsigten til krigen mod terror ændret. I den krig leverer USA
det meste af krigens arsenal, men Blair leverer argumenterne.
TB: So there is no comprimise possible with such people. There is no meeting of
minds, no point of understanding with such terror. Just a choice. Defeat it, or be
defeated by it.
[Statue af Churchill] UT fortæller at da briterne skulle i krig i Anden Verdenskrig,
så forklarede Churchill dem, hvorfor. I dag forklarer Blair dem, hvorfor terror skal
bekriges.
Robert Fox, militærhistoriker: There is not a single queek from major through to
Major General, that this isn’t my world, I shouldn’t be doing this, I shouldn’t be
fighting terrorism, I shouldn’t be defending my cities, defending my airports. This
is the new war, they say. Blair has struck that cord with them and they understand
it.
UT fortæller at de gik ind på den amerikanske avis’ kontor i London og spurgte om
amerikanerne ikke er sure over, at Blair stjæler billedet.
Charles Goldsmith, Redaktør, Wall Street Journal: Well, the americans love a
british accent to begin with, and they love this feeling of Churchillianism for the
lack of a better word, that Blair personifies in a lot of minds in America, this
British resolve that people saw during WW2 and they are looking for it once again.
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UT fortæller at amerikanerne synes at Blair er meget bedre til at argumentere for
krig mod terror, selv om Blair er militær lillebror til Bush.
Marc Champion, Politisk redaktør: He became very morally charged, and I think
that is what people sometimes forget about Blair. That he is a practicing christian,
and he is a rather moral man. And he gets seriously fired up on these large global
moral issues.
UT fortæller, at der ude på gaden hos Londonerne, er der ingen slinger i valsen. De
bakker op bag landets leder.
Tim Harkin, informatiker: Stamp out terrorism worldwide. At whatever the cost.
UT spørger om han synes Blair klarer sig godt.
TH: Yeah.
Anthony, kunstner: Because he is taking the lead and he can tell America what to
do. Someone needs to tell the Americans what to do because they are quite stupid.
[Blair hylde til en konference] UT spørger ”what rank would you give him?”
Robert Fox: He strikes me as a very keen company commander, a senior Captain
or a Major. And he is just wondering if he gets this one right. Will he, before all
his hair falls out make it to Field Marshall?
UT, foran D10 fortæller at da Tony Blair i 1997 flyttede ind i DS10 havde
tilnavnet Bambi. [Billeder af Blair, der hilser på folkemængden den gang] BambiBlair var ikke nødvendigvis positivt ment. Nu har verdenssituationen ændret sig og
Bambi-Blair er gået i krig. UT, TV2, London.
00.29.40 – 00.32.37: ABJ fortæller, at EUs nye samarbejde om udlevering af
terrormistænkte, omsættes nu for første gang i praksis. Briterne udleverer en
algerier, mistænkt for terror, til Frankrig, og netop det franske anti-terror politi har,
modsat de andre europæiske politikorps, overvåget terrornetværkene tæt.
Indslag af Svenning Dalgaard, der fortæller, at da Tuneseren Nisar Trabelsi
klokken fem om morgenen for to uger siden blev hentet af politiet, [Billede af
Nisar Trabelsi] her i en forstad til Bruxelles, kunne han ikke vide, at det var det
franske politi, som havde forhindret, at han blev selvmordsterrorist.
Jean-Luc Marret, terrorekspert: Han havde planlagt en selvmordsaktion, enten med
sprængstof i en varevogn eller anbragt rundt om livet mod USA’s ambassade i
Paris. Det er altså en kendsgerning at vi har undgået et attentat, som skulle være
foregået samtidig med angrebet i New York.
SD fortæller at Plas du la Concorde her i Paris skulle have været hjemstedet for et
attentat ligesom det skete for WTC i NY. Og franske terroreksperter siger, at det
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var et af det franske antiterrorpolitis sejre, at det lykkedes at stoppe
hovedmændene, før end angrebet blev sat ind.
[Billeder af aviser] SD fortæller, at den 35 årige algerier, Danielle Bagalle, fortalt
de franske efterforskere, hvordan han planlagde attentatforsøget som kun blev
forhindret da han sidste måned blev anholdt i et arabisk land og udleveret til
Frankrig.
JLM: Vi har afsløret terrornetværk i Paris’ forstæder og i Sydfrankrig ved rent og
skært politiarbejde.
[mand bliver ført ud af en bil og ind i en bygning af politiet] SD fortæller, at
Frankrig også står bag en stribe andre arrestationer i Europa, takket være et mere
effektivt spionageapparat.
JLM: Vi har et meget tæt samarbejde mellem antiterrororganerne og domstolene. I
andre lande er det forfatningsstridigt på grund af den personlige frihed.
SD fortæller, at det også er afgørende, at have agenter i indvandrergrupper.
JLM: Vi har franske muslimer, som har kæmpet på fransk side i Algeriet. De er
meget brugbare, for de er meget patriotiske og taler arabisk. Andre har erfaringer
med oversøiske aktioner eller i Europa. Vi er godt rustede mod truslen.
SD fortæller at franskmændene til gengæld er chokerede over, at politiets
efterretningstjeneste i Danmark ikke som rutine bliver inddraget i relevante
asylsager. For Danmark er efter fransk opfattelse et land hvor terroristerne hviler
ud, studerer og samler penge ind.
JLM: Det er helt uansvarligt, at asylmyndighederne ikke samarbejder med
efterretningstjenesten. Som minimum må man vide, hvem der kommer ind. Det er
ikke i strid med demokratiet og friheden. Frankrig er et demokrati lige som Sverige
og Norge. Man må ikke være naiv.
00.32.37 – 00.33.01: ABJ siger afslutningsvis, tredje angrebsbølge mod
Afghanistan er nu i gang. For første gang i forløbet angriber de amerikanske og
britiske bombefly i fuld dagslys og den amerikanske forsvarsminister, Donald
Rumsfeld lige har sagt, at på nær en af de Talebankontrollerede lufthavne blevet
ramt.
00.33.01 – 00.34.55: I USA breder frygten sig for det som mange har talt om siden
angrebet for en måned siden. Et bakteriologisk terrorangreb. To mænd er ramt af
en sjælden miltbrandsbakterie og forbundspolitiet FBI tager sagen meget alvorligt.
Indslag af PES, som fortæller at de to mænd arbejdede for firmaet American
Media i Florida, den ene, [Billede, Bob Stevens] Bob Stevens, døde af miltbrand i
fredags, den anden, stadig i live, har fået konstateret spor af miltbrandbakterier.
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PES fortæller, at det der gør myndighederne så nervøse er, at det er 25 år siden der
sidst har været konstateret et tilfælde af denne type miltbrand i USA, nu er der så
to tilfælde på blot et par dage.
John Ashcroft, Justitsminister, USA: We don’t have enough information to know
wheather this could be related to terrorism or not.
Evan Bayh, Senator, demokrat: The biological weapons have been characterized as
the poor mans nuclear weapon. And they pose a much greater risk to our country
than ever before.
[Billeder af bakterier] PES fortæller at miltbrandbakterien er en af dem som man
ved kan bruges til biologiske våben eller terrorangreb, og typen fundet hos de to
mænd forekommer ikke naturligt i Florida.
Kyle Olson, ekspert, biologisk terror: There is no innocent possibility here.
Somebody has targeted some individuals here, someone has deliberately released
Anthrax.
PES fortæller at FBI om bakterierne kan være kommet til American Media med et
brev.
KO: Probably at some point over the last two weeks, there was a delivery of agent,
either through the ventilation system or possibly in a small package.
[Et politibånd bliver sat op] PES fortæller at myndighederne har forseglet
American Medias bygning, alle ansatte bliver undersøgt og får udleveret
antibiotika, kvinden her sad ved siden af den afdøde.
Carla, ansat, American Media. They have got to find the source for this and they
need to find it very fast. To put our minds at ease. you know. Where else could it
[...]
PES siger, at om det er en form for terror, og om der så er forbindelse til grupper
som Osama bin Ladens er endnu ren spekulation, men frygten for biologiske eller
kemiske terrorangreb er efterhånden til at tage og føle på, her i USA.
00.34.55 – 00.37.40: [Grafik, amerikansk flag helt i baggrunden. 28 DAGE
EFTER, lyserødt billede af en bakterie. Tekst: Det foretrukne våben.] CB fortæller,
at det ikke er første gang USA står over for den frygtede bakterie, miltbrand.
Baggrund i aften om bakterien, der i mange år har været et af de foretrukne
biologiske våben blandt terrorister.
Indslag af Louise Windfeld-Høeberg, der fortæller at i februar 1998 havde to
nynazister i den amerikanske stat Nevada skaffet sig bakterien [Anholdelse vises]
De ville sprede miltbrand gennem denne tragt [Billeder] under en bil.
Terroraktionen blev ikke til noget, de to mænd blev anholdt inden.
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Niels Strandberg Pedersen, adm. direktør, Statens Serum Institut:
Miltbrandbakterien er utrolig modstandsdygtig og den kan tørre sådan at den bliver
til et meget meget fint pulver, som man så kan sprede ud i luften og på den måde få
det inhaleret.
[Japanske militærfolk sætter gasmasker på] LWH fortæller, at man også i Japan
har været tæt på et miltbrandangreb [Anholdelse vises]. I november 1996 finde
politi og militær under en ransagning bakterien hos Arum sekten. Den sekt, der
året før stod bag giftgasangrebene [Billeder af lederen af sekten] i
undergrundsbanen i Tokyo. [Lyserødt billede af bakterien] Foruden at være
modstandsdygtig er miltbrand også billig, [Laboratoriearbejder i beskyttelsesdragt]
og så er den dødelig. Senest fremstillede Iraks leder Saddam Hussein [Bog,
Bacteriological Warfare – A Major Threat To North America. What can you and
your family can do before and after] miltbrand, som han angiveligt skulle bruge
[Amerikanske soldater i Golfen 1991 sætter gasmasker på] mod de amerikanske
soldater i Golfkrigen. [Billede af en bakterie] Men helt siden anden verdenskrig
har miltbrand stået øverst på listen over biologiske våben. Både hos terrorgrupper
og hos lande på begge sider af jerntæppet. Men det kan gå galt.
NSP: I Sovjet, der har der været et udslip fra en fabrik, der lavede biologiske
kampstoffer i en by, der hedder Svetlovski, i 1979 tror jeg det var. Og der kom der
et udbrud fra fabrikken, måske på grund af et dårligt filter i fabrikken eller noget,
og så bredte der sig en sky af de her miltbrandbakterier og der var nogle og tres
personer, der omkom som følge af det udbrud.
[Grafik, overskrift: Miltbrand, billede af luftvejene i et menneske, partikler
”indåndes”] LWH fortæller at når miltbrandbakterien indhaleres giver den en
voldsom lungebetændelse efter et par dage men der kan også gå op til måneder før
den smittede mærker symptomerne. [Laboratorium, batteri med bakterier vises]
Mere end 80 procent af de mennesker, der får sygdommen dør, fordi antibiotika
skal gives med det samme og virker kun langsomt.
LWH fortæller at dem hos Statens Seruminstitut understreger at der ingen grund er
til frygt i Danmark. Her følger man tæt efterforskningen af de to tilfælde i Florida.
NSP: Det man må mistænke, det er at enten er det blevet spredt ud over
arbejdspladsen, f.eks. gennem ventilationssystemet. Men det kan også være mere
simpelt i form af at arbejdspladsen har modtaget et brev, hvor tørret
miltbrandbakteries, sporer, har været i. Brevet er så blevet åbnet og de, der har
åbnet brevet, de er så blevet udsat for noget af det her sporestøv, som så har givet
[Lyserød bakterie] infektionen.

467

[Billeder af en laborant] LWH fortæller at Seruminstituttet nu vil opprioritere
hurtig diagnosticering af miltbrand og en ny effektiv vaccine som et led i
opdateringen af Danmarks beredskab.
00.37.40 – 00.38.10: Indslag om bjærgningen af ubåden Kursk.
00.38.10 – 00.40.21: Indslag om den økonomiske situation.
00.40.21 – 00.40.47: Indslag om en busulykke.
00.40.47 – 00.41.16: Indslag om kæmpe hashfund
00.41.16 – 00.42.08: Vejret
00.42.08 – 00.42.27: CB siger, at før vi slutter denne nyhedsudsendelse, så skal vi
have seneste nyt fra Afghanistan.
ABJ fortæller at tredje angrebsbølge foregår i fuldt dagslys og det er et tegn på at
målet med de to første dages angreb er nået. Den amerikanske forsvarsminister,
Donald Rumsfeld har netop sagt, at angrebene vil fortsætte med fuld styrke.
00.42.27 – 00.42.57: CB afslutter Nyhederne, fortæller at der er en ekstra
nyhedsudsendelse kl. 21.10.
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DVD 2456
TV2 Nyhederne 10. oktober
Nyhederne, 10.10.2001, kl. 19.00-19.25
00.00.00 – 00.00.29: Nyhedsintro, Caroline Boserup
Billede af et al Qaeda medlem, der udtaler: Fra i dag er hellig krig pligtig for alle
muslimer, som lever på denne jord, medmindre de har en gyldig undskyldning.
CB fortæller, at sådan lød truslerne fra Osama bin Ladens al Qaeda netværk.
00.00.29 – 00.00.46: CB siger klar opfordring til den muslimske verden. Men vil
muslimerne følge opfordringen om at gå i hellig krig mod USA. Vi har spurgt
muslimer i Danmark og så har vi været på gaden i Washington, hvor frygten for
nye terroraktioner vokser.
00.00.46 – 00.03.02: CB fortæller at her til aften meldes om nye angreb mod
Afghanistan. Samtidig ser det ud til at de amerikanske bombefly stort set har frit
spil.
[Hangarskib] Indslag af Uffe Dreesen, det amerikanske hangarskib USS Enterprise
i formiddags, UD siger, at dagslys ikke længere er nogen hindring.
Kaptajn USS Enterprise: Our pilots that were over the beach yesterday reported
that there was triple A fire that was very ineffective and wasn’t able to reach their
altitude. And they felt they had the sanctuary to operate...
[Sort nattehimmel med lysglimt, Kabul i går aftes] UD siger, at det er et tegn på at
de amerikanske fly er ved at få bugt med Talebanstyrets i forvejen ikke særligt
omfattende luftforsvar. [Kort af Afghanistan] I de seneste døgn er det især
Talebanstyrets højborg, byen Kandahar, som er blevet udsat for bombninger. Sidst
på eftermiddagen kom der så meldinger om nye angreb på Kabul. [Fly, der letter
om natten] UD fortæller, at bombningerne foreløbig har hverken knækket
Talebanstyret eller fået ram på hovedfjenden.
[Pressemøde, Talebans ambassadør i Pakistan]
Abdul Salam Zaeef, via tolk: Mullah Omar is alive and in the protection of God.
And Osama is also safe, alive.
[Billede fra al Qaeda video] UD siger, at livstegn er der kommet fra hovedfjenden i
form af den her krigserklæring fra al Qaeda, bin Ladens terrornetværk.
Suleiman Abu Ghaith, talsmand, al Qaeda: Amerikanerne skal vide, at angrebene
med fly ikke stopper i Guds navn og efter Guds vilje. Vores unge er ligeså ivrige
efter at dø som amerikanerne er efter at leve.
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[Hangarskib] Talebanstyret siger at Osama bin Laden stadig ikke har lov til at
angribe andre lande fra afghansk jord.
SAG: Fra i dag er hellig krig pligt for alle muslimer, som lever på denne jord, hvis
ikke de har en gyldig undskyldning.
[Billeder fra arabisk konference] UD fortæller, at på den diplomatiske front kan
den amerikanske regering glæde sig over, at det islamiske topmøde i Qatar, ikke
fordømte luftkrigen, men nøjedes med at udtrykke sin bekymring for at det skal gå
ud over civile.
[Billeder fra Afghanistan, ørken, sammen styrtede vægge] Og netop, hvor mange
døde og sårede angrebene har kostet er stadig meget usikkert, billederne her viser
ødelagte huse i nærheden af Kabul, hvor to kvinder skal være blevet såret.
Talebanstyret siger her til aften at 76 mennesker er blevet dræbt, uden at præcisere
om der er tale om civile eller soldater.
CB fortæller at 4 lokale vagter ved et FN kontor i går blev dræb i forbindelse med
luftangrebene. Siger at det foreløbig er de eneste tab af menneskeliv, som er
bekræftet af uafhængige kilder.
00.03.02 – 00.03.11: [Avax fly] CB fortæller at danske piloter på disse Avax fly nu
inddrages i krigen mod terror.
00.03.11 – 00.03.26: CB præsenterer nyheder om flykatastrofen i Milano,
Dronningens besøg i Slovenien.
00.03.27 – 00.05.55: CB fortæller at panikken breder sig overalt i USA. Siger at
mere end halvdelen af befolkningen frygter nye terrorangreb fra bin Ladens
netværk. PES rapporterer fra Washinton.
[Billede af en kvinde, der taler i telefon]. PES fortæller at Stephanie Schweiki er
27 år og journalist i Washington. [Metro] Byens metro var indtil terrorangrebene
hendes transportmiddel til arbejde, hver morgen.
Stephanie Schweiki: My little effort to control my surroundings is taking, not
taking the metro and actually driving to work.
[Skolebørn] Should poisinous chemicals approach the school, there is a plan to
deal with it.
PES fortæller at skoler er begyndt at træne lærerne i, at beskytte klasserne mod
kemiske og biologiske angreb, med tape på vinduer og døre. [Soldat står midt i
billedet, folk går forbi] Og i lufthavne og havne er der nu folk fra nationalgarden,
frygten for nye terrorangreb er reel.
SS: I feel that Washington DC is still a target.
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Carrol Dougherty, meningsmåler: People are still scared, frightened of new
attacks. That is what we are finding. Three quarters say that they are worried about
new attacks, 28 procent say that they are very worried about terrorism.
PES fortæller at den bygning Carrol Dougherty arbejder altid, som noget nyt, har
hoveddøren låst. [Billeder fra gaden, og billeder af mand i beskyttelsesdragt, der
bliver skyllet] Folk er nervøse. Her i Washington stoppede en del af metroen
stoppede i går, antiterrorfolk blev sendt ind, fordi en mand i håndgemæng med en
sikkerhedsvagt sprøjtede en væske ud. 35 mennesker sagde, at de følte sig syge.
Væsken viste sig dog at være vaskemiddel.
[Pressemøde] Chancey Bowers, talsmand, brandvæsenet: It appears to be a
cleaning solution. And it appears that we may not have to transport patients to a
hospital.
[Fly i transit] PES fortæller at myndighederne også er nervøse, en mentalt
forstyrret mand i et fly på vej til Chicago forleden, forsøgte at komme ind i
cockpittet. To jagerfly blev sendt op for at følge flyet, passagererne overmandede
manden.
Flypassager: They just, you know, grabbed him and threw him down, Wrapped
him in a blancet, And he was just screaming and screaming and screaming the
whole time.
[GWB går ind til et pressemøde, folk jubler] PES siger, at selv præsidenten er
nervøs. Når præsidenten mødes med sine topfolk og sikkerhedsfolk, er
vicepræsident Dick Cheney der ikke, han er flyttet til et ukendt sted af
sikkerhedsgrunde.
[Billeder fra al Qaeda video] PES siger at det hele selvfølgelig ikke bliver bedre,
når Amerikanerne som i går kan se terroristerne gå på tv med nye trusler, tomme
eller ej.
Carrol Dougherty: But another significant attack, that is going to have a
devastating impact on people’s psychies, the economy and a lot of other areas of
life.
Stephani Schweiki: I feel that when you look at the front page of various news
papers and see, domestic terrorist acts, a 100 procent possibility, or a 100 procent
certain, that is really damaging to ones psychie.
00.05.55 – 00.07.51: CB siger, at der vist ikke er nogen tvivl om, at amerikanerne
er bange. Spørger PES, hvad myndighederne har gjort for at øge beredskabet her
efter truslerne om nye terrorangreb.
PES fortæller, at de har været i højeste beredskab lige siden terrorangrebet den 11.
september og man ser det på den måde at der er mange medlemmer af
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nationalgarden rundt omkring. Der er 4.500 soldater fra nationalgarden på gaden i
NY, og også i NY er det sådan at hvis man vil køre ind på Manhattan, gennem de
tunneller der er, med en lastvogn, så bliver den undersøgt inden man over hovedet
kommer ind. Der er ekstra sikkerhed i lufthavnene, der er omkring havnene ekstra
sikkerhedszoner, som ikke er set siden anden verdenskrig. Så der bliver virkelig
taget mange forholdsregler.
CB siger, at det så er myndighedernes forholdsregler, spørger, hvad amerikanerne
selv gør for at sikre sig.
PES siger, at han synes det er en fornemmelse, måske ikke af panik, der er for
tiden. Men der er en frygt og folk tager forholdsregler a la at de holder sig væk
steder, hvor der er mange mennesker, som vi f.eks. hørte i indslaget. Holder sig
væk fra Metroen. De køber gasmasker, de går til læge og de går til psykologer. Jeg
hørte en historie i dag om en børnefamilie, der simpelt hen har lavet sådan en
evakueringsplan for deres hus, hvis det er sådan at der skulle ske noget. De tager
nogle forholdsregler, som i høj grad handler om, tror jeg, at berolige nerverne.
CB taler om at PES siger i indslaget, at selv præsident Bush er bange for det her.
Spørger om hans opgave i dag ikke burde være at berolige befolkningen.
PES siger, at det prøver han også på, men han har et dobbeltbudskab eller rettere
sagt to budskaber, som strider kraftigt imod hinanden. Det ene er, at ham og hans
folk er nødt til at gå ud og advare folk om, at der kan ske noget mere og sige, at
myndighederne gør noget. Det andet er, at han også på sin vis er nødt til at
opfordre folk til at leve livet som om ingenting var hændt, for ellers så risikerer
han at økonomien simpelt hen går rabundus. Og så har terroristerne først virkelig
for alvor vundet.
CB afslutter ved at fortælle at myndighederne nu nedtoner risikoen for at de to
miltbrandtilfælde i Florida skulle være et resultat af et bakteriologisk terrorangreb.
00.07.51 – 00.09.30: CB fortæller at Osama bin Laden og hans netværk nu altså
beder muslimer over hele verden om at indlede en hellig krig mod USA. Men al
Qaeda skal ikke forvente den store opbakning fra muslimer her i Danmark.
Indslag af Helle Høy, der fortæller at Mahmoud Abou Chouk er en af de muslimer,
som i morges i fjernsynet blev bedt om at drage i Jihad, hellig krig. Men han har
ikke tænkt sig at deltage.
Mahmoud Abou Chouk, Projektleder. Nej, det har jeg bestemt ikke. Og jeg lægger
ikke noget i det her ord, ud over at appellere til følelser. Altså, og jeg tror heller
ikke det er lykkedes.
HH fortæller, at det var den arabiske tv-station al Jazeera, der bragte opfordringen.
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Suleiman Abu Ghaith, talsmand, al Qaeda: Amerikanske interesser er over alt og i
hele verden. Derfor har alle muslimer pligt til at gøre deres pligt for at støtte sit
folk og sin religion.
[Billede af Osama bin Laden, der sidder sammen med tre andre. Klipper i
baggrunden] HH fortæller, at Osama bin Ladens krig ikke får meget opbakning i
Danmark.
Muharrem Aydas, formand, paraplyorganisationen for Etniske mindretal: Jeg
betragter det som et misbrug af religionen til et frygteligt politisk formål.
Fatih Alev, Fmd. Foreningen af studerende muslimer: Det er et meget forkert
signal at sende ud, sådan er vi ikke. Vi er ikke modtagelige over for signaler fra
Afghanistan.
Ahmed Abu Laban, Imam: Nobody as an individual or small fraction has the right
to speak on behalf of one billion muslims. I mean, it is very simple.
[al Qaeda video] ”I skal arbejde på at få folk til at standse de vantro. Gud kan klare
alt og Gud kan styrke jer.”
HH fortæller at i stedet for at opfordre til hellig krig, foreslår Mahmoud Abou
Chouk til noget helt andet.
MAC: Jeg vil opfordre alle moderate muslimer til at komme ud og fortælle, hvad
islam egentlig handler om. Og det handler om at leve i fred, altså fredsreligion, og
også at kunne leve i fællesskab med andre religioner.
00.09.30 – 00.11.39: CB interviewer Lorentz Hedelund. Spørger, hvad der efter
han opfattelse ligger i sådan en opfordring som vi hører her. Spørger om det
betyder at verdens muslimer skal gribe våben og dræbe fjenden, som altså i det her
tilfælde er vesten.
Lorents Hedelund, Kristent Viden- og Informationscenter vedrørende islam: Jeg
tror der ligger det i det, at fra Osama bin Ladens side er en, der er tale om en
desperat handling, han er trængt og nu må han appellere til hele verdens
muslimske samfund. Og det tror jeg ikke at han slipper godt fra. Jeg hører også
med stor glæde, at muslimer her i Danmark har en anden opfattelse.
CB siger, at som han selv siger, er muslimer her i Danmark ikke klar til at stille op
til det her. Spørger om han også tror det gælder resten af muslimerne i verden
LH: Ja, det er jeg overbevist om, det er de slet, slet ikke parate til, det her, det er
bin Ladens så at sige private krig.
CB siger, at det vi får at vide her, det er at der opfordres til at gå i hellig krig, fordi
det har man pligt til som en god muslim. Siger, at der nok er mange, der spørger
sig selv, hvad der ligger i begrebet Jihad. Spørger om han kan forklare os det.
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LH: Ja, det kan jeg. Selve begrebet Jihad betyder, et opgør med det dårlige, det
onde i sig selv. Det er en renselsesproces, der retter sig mod at blive et bedre og et
fuldkomment menneske om man så kan sige det. Så er der anden type også for
Jihad, man kalder det den lille Jihad, og den går simpelt hen ud på, at bliver man
angrebet som familie, som klan, som enhed, så må man handle i selvforsvar i den
her sammenhæng og altså gå i krig.
CB siger, at det er den form for Jihad, som Osama bin Laden opfordrer til her.
LH: Ja, det er det.
CB spørger, om der efter hans mening ikke er noget at frygte. Eller hvad?
LH: Nej, det mener jeg bestemt ikke.
00.11.39 – 00.13.58: CB fortæller, at NATO nu bliver aktivt inddraget i USAs krig
mod terrorismen. Og der er danske piloter og soldater med om bord på de
radarovervågningsfly, som i denne uge overføres til USA.
[Avac fly] Indslag af Svenning Dalgaard fra Geilenkirchen, Tyskland. SD fortæller
at danske soldater er på vej i krig igen, to et halvt år efter Kosovo. Men en
mærkelig krig.
Bent Ole Andersen, Oberstløjtnant: Det ligner jo utrolig meget opgaverne vi laver i
det daglige. Og det er jo regelmæssigt, så har vi jo også fly, der deltager i øvelser i
de amerikanske områder, så de amerikanske områder er jo ikke ukendt for Avac
flyene.
SD fortæller at fem af NATOs flyvende radarstationer er på vej til USA, en af dem
fløj i dag, men de skal ikke ud i kamp, de skal erstatte nogle, der skal.
SD fortæller at når amerikanerne vil have disse NATO overvågningsfly til USA, ja
så skyldes det, at de vil have deres egne til rummet over Afghanistan. Siger at det
først og fremmest betyder, at man undgår sprogforvirring i kampen omkring
Afghanistan men også at man får lejlighed til at træne NATO piloterne i USA.
SD fortæller at af de 50 danskere på NATO-basen, ventes hver tredje til USA.
Bent Ole Andersen: Alt i alt er der en gruppe på tyve, der kan komme i betragtning
til at deployere. Foreløbig har vi kun sendt en dansk pilot af sted.
[Biler bliver bombeundersøgt] SD fortæller at der på basen i Geilenkirchen ved
den hollandske grænse er sikkerhedsforanstaltningerne skærpet på grund af
terrortruslen efter den 11. september. Alligevel har man inviteret pressen indenfor i
dag, for at demonstrere at NATO i hvert fald indirekte er med i krigen, og er
solidarisk med USA.
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Gary Winterberger, General: This is a fairly significant event for NATO and for
my country. It has been a long time, probably since the war of 1812 since we have
had foreign forces on our soil, helping us protect our homeland.
SD fortæller, at det for mange af piloterne også er et kærkomment brud på en
rutine, at otte års daglige flyvninger over Kosovo, Bosnien og Makedonien nu
afløses af et ophold i USA.
Pilot: Yes, definately. This is our task and we will do this.
SD fortæller, at da besøget var slut skulle bombehundene for en sikkerheds skyld
en tur rundt for at tjekke, at der ikke var efterladt eksplosiver i flyene.
CB fortæller at Nato beholder tilstrækkelig mange fly i Europa til at kunne
fortsætte hovedopgaven med at overvåge luftrummet Kosovo.
00.13.58 – 00.14.26: CB fortæller at Danmark i dag sendte de første af i alt 40
soldater til Makedonien, de skal afløse britiske soldater.
Indslag om de soldater, der skal af sted, for at indgå i en grupper på 1000 mand,
som skal overvåge fredsaftalen i Makedonien.
00.14.26 – 00.15.43: CB fortæller at USA i dag offentliggjorde en ny liste over de
mest eftersøgte terrorister i verden. Samtidig blev mistænkte terrorister anholdt
flere steder i Europa.
Indslag af Anne E. Skousen. [Billeder af billeder af eftersøgte terrorister på en
væg, alle dem, der bliver vist har et arabisk udseende og et arabisk navn] AES
fortæller at FBI i dag optrappede jagten på terroristerne, væggen i FBIs
hovedkvarter blev klistret til af billederne af de 22 mænd, amerikanerne allerhelst
vil have fingrene i. Samtidig meddelte de amerikanske myndigheder, at dusørerne
på disse mænd nu bliver hævet betragteligt. Osama bin Laden og mange af hans
medarbejdere udgør hovedparten af listen.
GWB: These 22 people do not account for all the terrorist activity in the world.
But they are among the most dangerous. The leaders and key supporters, the
planners and strategists. They must be found. They will be stopped. And they will
be punished.
AES fortæller, at Italiensk og tysk politi samtidig anholdt i dag flere formodede
terrorister. To mænd fra Tunesien blev anholdt i Milano, mens en tredje mand fra
Libyen blev arresteret i München. Alle er de mistænkt for at være militante
islamiske fundamentalister, med forbindelse til Osama bin Ladens netværk, al
Qaeda. Men ingen af dem menes at have haft noget at gøre med attentatet mod
USA den 11. september.
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00.15.43 – 00.17.34: CB taler med Orlogskaptajn Dan Termansen. CB siger, at vi
har været vidner til flere faser i det amerikansk-britiske angreb, som startede i
søndags. Spørger hvad den overordnede strategi med det her er.
DPT siger, at det endelige mål for operationen er at fjerne al Qaeda netværket i
Afghanistan. Og den første trædesten på vejen mod det mål...
[Grafik med overskriften: Målet for operationen i Afghanistan. Kasse under det,
hvor der står: Handlefrihed i luften. Forudsætning for landoperationer.
Specialstyrker med forstærkninger. Afsløre og isolere al Qaeda. Det sidste punkt
bliver fremhævet med en anderledes skrifttype. Kassen forbindes til et andet felt,
hvor der står i stor font: Fjerne al Queda netværket].
... det er så at man får fuld manøvrefrihed i luften og det kan man sige, det opnåede
man i går. Den næste trædesten er så, at man skaber forudsætninger for at indsætte
landstyrker. Og det gør man så ved at bombe landmilitære mål og befæstede
stillinger, og det er så det man er i gang med i øjeblikket. Den næste trædesten er
så at indsætte yderligere specialstyrker med forstærkninger, og deres opgave vil så
være at afsløre og isolere al Queda, dvs. at finde og fange bin Ladens mænd.
CB siger, at det så er den militære del af operationen. Spørger om det er nok til at
uskadeliggøre netværket.
DPT siger, at man kan sige, at der er en anden del inden operationen har nået målet
og det er så at man [Ny kasse kommer frem på skærmen: Oppositionens angreb
mod Taleban. Støtte til nyt styre] støtter oppositionen i dens angreb mod
Talebanstyret, det er det man i øjeblikket er i gang med ved at støtte den Nordlige
Alliance og så også den sydlige etniske pashtungruppe til at vende sig mod
Taleban. Det næste er så at styre et nyt styre, vel at mærke et styre i Afghanistan,
som ikke vil tillade terrornetværk i at operere i Afghanistan. Når de to
forudsætninger er opfyldt, så kan man sige, at endemålet er nået.
CB spørger, hvor lang tid der skal gå før endemålet er nået. Siger at det lyder som
om det er noget, der kan tage flere år, det her.
DPT siger, at han vil tro at den militære del af operationen, den hvor man skal
finde og fange bin Laden og hans mænd kan tage fra uger til måneder. Den anden
del af det med et nyt styre kan man godt forestille sig og frygte at det kan tage op
til år, måske.
00.17.34 – 00.18.50: Indslag om SAS ulykken i Milano.
00.18.50 – 00.19.22: Indslag om dansk økonomi.
00.19.22 – 00.20.42: Indslag om overarbejdspukkel hos politiet.
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00.20.42 – 00.21.02: Indslag om at Arne Melchior skal smides ud af CD ifølge
partiets forretningsudvalg.
00.21.02 – 00.23.29: Indslag om dronningens besøg i Slovenien.
00.23.29 – 00.24.02: Vejret
00.24.02 – 00.24.49: CB fortæller at vi slutter i Pakistan, hvor flere af landets
berømtheder samledes i hovedstaden, Islamabad, til en velgørenhedskoncert mod
terrorister.
[Billeder fra koncerten] CB fortæller, at budskabet var klart, terrorister, der spreder
vold og fanatisme er ikke talerør for islam og verdens fredselskende muslimer.
Overskuddet fra koncerten går til flygtninge i Afghanistan.
CB afslutter ved at fortælle, at der er Nyheder igen kl. 22.00.
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