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Appendiks 2 – Afgrænsning af ’dem’ 

11. september 
Udgangspunktet for analysen er det kaos, der opstod efter angrebet i terrorangrebet 
i USA, hvor man ikke kendte gerningsmændene, bagmændene for angrebet eller 
motiverne for angrebet. Nyhedernes første overvejelser går på, om der er tale om 
en ulykke eller et terrorangreb og hvor mange mennesker, der måtte være skadet 
eller omkommet ved angrebene.1 Tvivlen er stadigvæk til stede, mens de første 
overvejelser om, hvem der står bag er i gang.  

De kommer fra Steffen Jensen, i forbindelse med at Caroline Boserup fortæller, at 
de amerikanske myndigheder bekræfter, at der er tale om terror og spørger, hvem 
der kan forventes at stå bag. Steffen Jensen siger, at han også tror det er klart nok 
at det er et terrorangreb, 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. Steffen Jensen advarer mod spekulationer om, hvem 
der står bag, han påpeger, at da forbundsbygningen i Oklahoma blev angrebet 
spekulerede man i, at det var mellemøstlige grupper, der stod bag, men at det så 
viste sig at være amerikanere.2 Steffen siger bagefter, at fordi det er en 
selvmordsaktion ”ligner den unægteligt islamiske selvmordsaktioner og det peger 
mod mellemøsten, det peger mod Osama bin Ladin eller andre.” Steffen Jensen 
fortæller følgende, at ”De eneste, der sådan set laver selvmordsterrorisme indtil nu 
har været islamistiske grupper, så det peger mod islamiske grupper, det gør det.”3 
Han siger, at det er svært at sige, om det er palæstinensiske grupper eller andre 
islamiske grupper fra mellemøsten, siger, at ”det kunne sagtens være Osama bin 
Laden fordi det ikke er en enkel operation at lave, det her” og siger at det ”kræver 
en utrolig efterretningsvirksomhed, det kræver en utrolig terrorinfrastruktur og det 
kræver først og fremmest en fantastisk masse penge.”4 

Indirekte bliver fjenden defineret af omfanget af den katastrofe den har forvoldt, 
alle overvejelser om konsekvenserne, antallet af sårede og omkomne bidrager til 
opfattelsen af fjenden. Det samme gør frygten for yderligere angreb, f.eks. med et 
tredje fly,5 eller med kemiske angreb,6 som resulterer i evakueringer af offentlige 
bygninger7, i at præsident Bush ikke vender tilbage til Washington med det 

                                                        
1 Caroline Boserup og Niels Brinch, DVD 2365, 00.00.10 – 00.02.46 
2 Steffen Jensen, DVD 2365, 00.08.03 – 00.11.40 
3 Steffen Jensen, DVD 2365, 00.08.03 – 00.11.40 
4 Steffen Jensen, DVD 2365, 00.08.03 – 00.11.40 
5 Caroline Boserup, DVD 2365, 00.27.10 – 00.28.30 
6 Niels Brinch, DVD 2365, 00.27.10 – 00.28.30 
7 Se f.eks. DVD 2365, 00.44.46 – 00.47.00 



 8 

samme,8 og i at der, for første gang i historien, bliver indført flyveforbud over 
USA.9 

Niels Brinch fortæller, at ”DFLP, en palæstinensisk terrororganisation har taget 
ansvaret for handlingerne.”10 Steffen Jensen udtaler sig om meldingen, beskriver 
det som ”det værste stød mod den palæstinensiske sag” og siger, at ”det ikke er det 
palæstinensiske folk, der står bag, men en lille bitte yderliggående gruppe af 
fanatiske islamister” og at ”selv ikke alle islamiske fundamentalister støtter denne 
form for terror og det skader alle palæstinenseres sag og alle araberes sag.”11 
Opfattelsen af, at Palæstinenserne kunne have noget med angrebet at gøre bliver 
underbygget via indslag om, at palæstinensiske flygtninge er gået på gaden for at 
fejre angrebene12 

Fjendens formåen er i fokus den 11. september, angrebet bliver beskrevet som en 
”systematisk, veltilrettelagt terroraktion med sigte på at vise USA, at de bestemt 
ikke er usårlige”13 og at angrebene viser at selv ikke Pentagon, ”stedet, hvor 
verdens mægtigste militærmaskine styres fra” ikke er usårligt.14 Samuel Rachlin 
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.”15 
Opfattelsen af fjendens formåen udvikler sig, eftersom der kommer flere 
informationer om flere fly, som muligvis skal anvendes til terror, information om, 
at World Trade Centers tårne er kollapset,16 udtalelser om, at ”Det er nok det 
værste inferno man kan forestille sig”17 og at ”siden man har kunnet ramme 
Pentagon er der ingen grænser for, hvilke bygninger kan blive de næste mål.”18 
Fjenden har formået at ramme ”hjertet og hjernen af USA.”19 

Caroline Boserup og Lars Erslev Andersen, terrorforsker fra Syddansk Universitet 
diskuterer ”om man kan stole på, at den gruppe, der har taget ansvaret for 
angrebene reelt står bag,”20 hvortil LEA siger, at ”vi skal være meget varsomme på 

                                                        
8 Niels Brinch, DVD 2365, 00.33.10 – 00.36.10 – 00.37.50 
9 Per Christiansen, DVD 2366, 01.26.58 – 01.27.33 
10 Niels Brinch, DVD 2365, 00.23.40 – 00.25.55 
11 Steffen Jensen, DVD 2365, 00.26.00 – 00.27.10 
12 Niels Brinch, DVD 2365,  00.55.15 – 00.55.35 
13 Samuel Rachlin, DVD 2365, 00.36.10 – 00.37.50 
14 Niels Brinch, DVD 2365, 00.37.50 – 00.39.20 
15 Samuel Rachlin, DVD 2365, 00.39.50 – 00.41.15 
16 Caroline Boserup, DVD 2365, 00.44.30 – 00.44.46 og Niels Brinch, 01.13.20 – 01.15.00 
17 Niels Brinch, DVD 2365, 00.44.46 – 00.47.00 
18 Samuel Rachlin, DVD 2365, 00.50.45 – 00.52.15 
19 Niels Brinch, DVD 2365, 01.07.50 – 01.09.12 
20 Caroline Boserup, DVD 2365, 00.41.15 – 00.43.45 
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nuværende tidspunkt at sige, hvem der står bag.” Han siger, at det tyder på et 
udenlandsk angreb, men at han ikke tør sige om det kommer fra Palæstina. 21 

Ca. en time inde i udsendelsen fortæller Caroline Boserup om et telegram, der 
fortæller at ”den Saudi Arabiske terrorist Osama bin Laden har nægtet at have 
nogen som helst forbindelse til terrorangrebene” og at han, ifølge en af hans 
talsmænd nærmest er indigneret over at være blevet sat i forbindelse med 
terrorangrebet i dag.22 Niels Brinch fortæller om Osama bin Ladens fortid, siger, at 
han tidligere har ”erklæret sin egen Jihad og erklæret krig mod USA og alt det, der 
er amerikansk.” NB fortæller også, at man mener at han står bag bombningerne 
mod de amerikanske ambassader i Kenya og Tanzania med flere hundrede dræbte, 
og at der er faldet domme i disse sager.23 Niels Brinch kommenterer udtalelsen om, 
at Osama bin Laden tager afstand fra angrebene, siger at ”det er lidt vanskeligt at 
vurdere troværdigheden af det” men at de ikke kan gøre andet end at citere ham for 
det.24 Oplysningen om bombningerne af ambassaderne bliver gentaget flere gange. 

Fjendens formåen bliver fremhævet via sammenligningen med Pearl Harbour, 
fjenden har påført USA en lignende tilstand på trods af ”den sikkerhed og 
højteknologiske forsvarsmekanismer” som er blevet ”tilintetgjort.”25 

Samuel Rachlin 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 det har krævet, og at USA ”er oppe over for 
en meget, meget stærk og ubarmhjertig og nådesløs modstander”.26 

Caroline Boserup fortæller, at DFLP, som tidligere skulle have taget ansvaret for 
aktionen, har fralagt sig ethvert ansvar for begivenhederne.27 Nyhederne viser en 
udtalelse af en talsmand fra DFLP, der siger at organisationen er imod terror og 
drab af civile, men at de opfordrer USA til at revurdere deres holdning over for det 
palæstinensiske spørgsmål.28 Senere fremgår det af Nyhederne, at Yassir Arafat 
fordømmer angrebene og at PFLP, en palæstinensisk gruppe, ikke påtager sig 
skylden for angrebene.29 

Tony Blair bidrager til fjendedefinitionen ved at sige, at handlingerne er udført af 
”fanatics who are utterly indifferent to the sanctity of human life” og ved at sige at 

                                                        
21 Lars Erslev Andersen, DVD 2365, 00.41.15 – 00.43.45 
22 Caroline Boserup, DVD 2365, 00.59.30 – 01.00.35 
23 Niels Brinch, DVD 2365, 00.59.30 – 01.00.35 
24 Niels Brinch, DVD 2365, 01.02.45 – 01.03.50 
25 Samuel Rachlin, DVD 2365, 01.17.20 – 01.18.00 
26 Samuel Rachlin, DVD 2365, 01.19.40 – 01.21.36 
27 Caroline Boserup, DVD 2365, 01.26.30 – 01.27.32 
28 Talsmand for DFLP, DVD 2365, 01.26.30 – 01.27.32 
29 Niels Brinch, DVD 2365, 01.39.33 – 01.40.20 og 01.42.35 – 01.42.47 
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verdens demokratier må ”fight it together and eradicate this evil completely from 
our world”30 og det samme gør Frankrigs præsident Jacques Chirac, som kalder 
angrebet ”djævelske attentater.”31 

Steffen Jensen fortsætter sine overvejelser om, hvorvidt det er palæstinensiske eller 
islamiske grupper, der står bag, men siger samtidig, at man ”virkelig må mane til 
besindelse i retning af at pege fingre mod nogen grupper, også fordi vi ved at sidde 
og pege fingre mod islamiske eller arabiske grupper, så vil hadet mod disse 
grupper... alle almindelige, normale, ordentlige Arabere, Palæstinensere og 
muslimer rundt om i verden, de vil simpelt hen blive lagt for had.”32 Der bliver 
igen talt om de fejrende Palæstinensere, men Steffen Jensen 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, der står 
bag.”33 

Steffen Jensen siger, at han ikke tror det er PFLP eller DFLP, der står bag, at det 
ikke minder om deres typiske aktioner og at de er for små. Siger 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.”34 
Der er generelt stor fokus på palæstinensiske grupper den 11. september, både 
ovennævnte og gruppen Islamisk Jiihad, der udtaler, at angrebene er resultatet af 
USAs politik i mellemøsten, samt på Palæstinensere, som jubler over angrebene. 35 
Niels Brinch fortæller om 2000 Palæstinensere, som er gået på gaden i Nablus, for 
at fejre angrebet og hylde Osama bin Laden, ”den terrorist, der menes at stå bag 
tidligere angreb på amerikanske ambassader i Tanzania og Kenya.”36 

Talebanstyret bliver nævnt første gang ca. 2 timer og 16 minutter inde i 
udsendelsen. Niels Brinch 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.” Brinch fortæller at man ikke ved, hvad de 
vil sige til konferencen, men at OBL er blevet nævnt som en af dem, som kunne 
stå bag og at ”Osama bin Laden i hvert fald har midlerne til at gennemføre så 
omfattende og meget dyr operation. Men, igen er det gætværk.”37 

                                                        
30 Tony Blair, DVD 2365, 01.32.10 – 01.32.34 
31 Jacques Chirac, DVD 2365, 01.54.29 – 01.55.38 
32 Steffen Jensen, DVD 2365, 02.01.13 – 02.02.45 
33 Steffen Jensen, DVD 2365, 02.04.51 – 02.07.28 
34 Steffen Jensen, DVD 2365, 02.04.51 – 02.07.28 
35 Caroline Boserup, DVD 2365, 02.20.55 – 02.25.09 
36 Niels Brinch, DVD 2365, 02.32.26 – 02.33.16 
37 Niels Brinch, DVD 2365, 02.16.15 – 02.17.55 
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Niels Brinch fortæller om ”en meget interessant kommentar fra Afghanistan, hvor 
terroristen menes at opholde sig mere eller mindre under Talebans paraply.” 
Brinch fortæller at Talebanstyrets talsmand nu i en officiel udtalelse siger, at 
Taleban tager afstand fra angrebene i USA, at Taleban ”altså absolut ikke kan 
støtte det angreb der er mod USA, selv om Taleban på mange områder er fjender 
af USA.”38 

Steffen Jensen gentager sine kommentarer om, at selvmordsaktioner plejer at pege 
mod islamiske, fundamentalistiske grupper, hvorefter han siger at ”vi skal forsøge 
at besinde os inden vi begynder at pege fingre ad nogle grupper”.39 

Nyhederne viser et 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.”40 En kvinde, der vises med 
kage i hånden i indslaget har senere udtalt, at billederne i indslaget var iscenesat af 
fotografen. 

Niels Brinch fortæller, at Talebanmilitsen, som kontrollerer mere end 2/3 dele af 
landet [Afghanistan], og som angiveligt huser Osama bin Laden, nægter at Osama 
bin Laden har spillet nogen rolle i terrorangrebene i USA.41 

Statsminister Poul Nyrup Rasmussen bidrager til fjendedefinitionen ved at 
”fordømme på det allerskarpeste de kræfter, der står bag denne skændige gerning” 
og beskrive begivenhederne som ”et fuldstændig uanstændigt og frygteligt angreb 
på det amerikanske folk og på USAs demokrati.” Han siger, at taler om at det er 
uvist, om de brutale angreb vil fortsætte og betegner angrebet som 
”masseterrorisme, udført med grusom kynisme” og siger at ”Vi er oppe imod en 
umenneskelig fanatisme.” Han tilføjer, at ”det er en masseterrorisme, som jeg ikke 
mindes at have mødt i vores historie før”, dvs. at det er den værste terrorisme 
verden nogensinde har set og taler om masseterrorismen, der truer ”med sit 
forfærdelige ansigt.”42 

Samuel Rachlin siger om responsen til terrorangrebene, at man ”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 beg denne 
gruvækkende, hårrejesende terrorhandling som vi er vidner til. Og er stadig vidner 
til, fordi der ligger jo stadigvæk i luften at der kan ske mere.” Rachlin taler om at 

                                                        
38 Niels Brinch, DVD 2365, 02.36.29 – 02.36.56 
39 Steffen Jensen, DVD 2365, 02.48.23 – 02.50.16 
40 DVD 2365, 02.51.10 – 02.51.36 
41 Niels Brinch, DVD 2356, 03.04.07 – 03.05.10 
42 Poul Nyrup Rasmussen, mellem DVD 2365 og DVD 2366 
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angrebet er gennemført af nogle kyniske, velorganiserede og meget ressourcerige 
grupper, der har haft magt over tingene til at forberede det her, ikke dage- eller 
ugevis men i måneder.” 43 Senere taler Rachlin om at fjenden har udfordret den 
”civiliserede verden”44, hvilket antyder, at fjenden er uciviliseret. Her bliver 
fjenden defineret ud fra modsætningen til ”os” som bor i ”den civiliserede verden.” 

Niels Bjerre Poulsen, ekspert i amerikanske forhold fra CBS fortæller, at det ”reelt 
er første gang man oplever udenlandsk terrorisme i USA”45 selv om ingen endnu 
ved, hvem der står bag. 

Finn Johansen, Major fra Forsvarsakademiet beskriver angrebet som ”ganske 
professionelt og koordineret.” Han fortæller, 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, men at det 
derimod er noget man har planlagt i mange måneder. Nævner, at der må være tale 
om fire grupper, som har planlagt hver af de her aktioner, og at der udover dem må 
være nogle ”i toppen af kransekagen.”46 

Mikael Kamber fortæller, at der er tale om ”det værste terrorangreb som verden 
har set”47 og Poul Nyrup Rasmussen siger, at ”Det her er det største og mest 
modbydelige terrorangreb vi har set siden krigen”, at det ”ikke er krigsførelse som 
vi har set før” og siger at det er masseterrorisme, som ”i sin gru overgår hvad vi 
over hovedet har oplevet.”48 

USAs udenrigsminister beskriver indirekte fjenden som demokratiets fjende ved at 
sige at ”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.”49 

Udtalelserne, hvor DFLP, PFLP, Arafat mfl. erklærer, at de ikke står bag 
terrorhandlingerne bliver gentaget, og Mikael Kamber fortæller, at det 
fundamentalistiske styre i Afghanistan har fordømt angrebet på USA.50 Steffen 
Jensen fortæller adspurgt, 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 og at han har finanserne til at gøre det. Steffen Jensen siger også, 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 

                                                        
43 Samuel Rachlin, DVD 2366, 00.06.57 – 00.08.12 
44 Samuel Rachlin, DVD 2366, 00.10.22 – 00.13.12 
45 Niels Bjerre Poulsen, DVD 2366, 00.15.42 – 00.19.00 
46 Finn Johansen, DVD 2366, 00.22.08 – 00.25.35 
47 Mikael Kamber, DVD 2366, 00.32.40 – 00.33.51 
48 Poul Nyrup Rasmussen, DVD 2366, 00.38.04 – 00.42.24 
49 Colin Powell, DVD 2366, 00.43.05 – 00.43.49 
50 Mikael Kamber, DVD 2366, 00.49.08 – 00.51.30 
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ind i flyene og sådan noget. Det kræver ret stor infrastruktur.”51 Her konkluderer 
han ud fra forudsætninger som ikke er blevet vist i Nyhederne, dvs. at gruppen har 
smuglet våben om bord på flyene. 

Lars Erslev Andersen følger samme linie, siger, at der er en række ting der peger 
mod, at det er arabere, der står bag angrebene. ”Ikke mod enkeltstående grupper 
som DFLP eller PFLP eller sådan noget. Men til nogle netværk.” Adspurgt om, 
hvem der har kræfterne til at udføre angrebet taler Lars Erslev Andersen om 
netværk i central-asien og mellemøsten og nævner bombningerne i Øst Afrika og 
mod krigsskibet Aden, hvor alt peger på, at det var islamiske netværk og Osama 
bin Laden der stod bag dem. Han siger, at han ikke mener man kan udelukke, at 
der står stater bag angrebene.52 

George Bush udtaler, at ”Freedom itself got attacked this morning by a faceless 
coward” og siger at ”The United States will hunt down and punish those 
responsible for these cowardly acts.”53 Han beskriver her fjendens karakter som 
kujonagtig og omtaler den som bytte, som dyr som skal jages. 

Finn Johansen, Major fra forsvarsakademiet gentager kommentar om, at aktionen 
har krævet et enormt planlægningsapparat og tilføjer, at det har krævet 
langtidsstuderen af de forskellige lufthavne, muligvis rekruttering af nogle af de 
arbejdere der arbejder i lufthavnene osv. Han 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 ressourcer, både økonomiske og tekniske. 
Han siger, at de muligvis har haft støtte fra et eller andet lands 
efterretningsapparat, men at han ikke ved hvilket land det skulle være.54 

Finn Johansen siger, at man hellere 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.55 

Steffen Jensen gentager sine kommentarer om, at det traditionelt er islamiske 
grupper, der står bag selvmordsaktioner og at det peger mod Osama bin Laden, 
”den Saudi Arabiske fundamentalist, der gemmer sig i Afghanistan.” Gentager 
også sin kommentar om, 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.”56 Steffen Jensen tilføjer, at den traditionelle selvmordsbomber er 
folk, der ligger ude i den islamiske, fundamentalistiske fløj, som mener at det at 
                                                        
51 Steffen Jensen, DVD 2366, 00.49.08 – 00.51.30 
52 Lars Erslev Andersen, DVD 2366, 00.51.32 – 00.54.43 
53 George Bush, DVD 2366, 01.02.13 – 01.04.25 
54 Finn Johansen, DVD 2366, 00.04.04 – 00.07.05 
55 Finn Johansen, DVD 2366, 00.08.49 – 00.10.45 
56 Steffen Jensen, DVD 2366, 00.17.58 – 00.20.34 
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begå selvmord i kampen for islam eller under en hellig krig vil give dem plads i 
paradis og at de vil få 72 jomfruer der vil tage sig af dem, og at de vil få en plads 
vil Allahs højre hånd.57 

Lidt senere i udsendelsen siger Steffen Jensen, at ”det peger i regning af islamiske 
fundamentalister, i retning af nogen med mange penge og som har kontakter til et 
eller andet lands efterretningstjeneste.” Han siger, at navnet Osama bin Laden 
springer frem, at han stod bag ambassadebombningerne i Afrika og at han 
formentlig befinder sig i skjul i Afghanistan. Han forklarer, at Osama bin Laden er 
ud af en meget, meget rig Saudi Arabisk familie og at han har adgang til en del af 
familiens velstand. Fortæller at han tidligere har brugt dem på nogle meget, meget 
storstilede terroraktioner mod amerikanerne og i Saudi Arabien. Han fortæller, at 
det var en torn i Osama bin Ladens og mange araberes øjne, at man placerede 
amerikanske tropper i Saudi Arabien, vogteren af Mekka og Medina.58 

Vladimir Putin kalder terrorismen ”det 21. århundredes pest.”59 

Nyhederne viser en tekstmeddelelse, hvor der står ”Amerikanske kilder: tegn på at 
terrorister har forbindelse til Osama bin Laden”60 

Mikael Kamber og Niels Brinch konstaterer, at det er den største og værste 
terroraktion vi nogensinde har set.61 

Carl Petersen, lektor i amerikanske studier fra Syddansk Universitet citerer 
Richard Holberg, forhenværende ambassadør i FN, som har sagt, at hvis man 
finder ud af, hvem der står bag, vil man slå hårdt, ikke kun mod terroristgrupperne 
men også mod de regeringer, der giver dem ly og støtte. Han siger, at det han har 
set og hørt peger mere og mere på at det er Osama bin Laden der står bag, men at 
det er for tidligt at sig. Tilføjer, at man alligevel er begyndt at forberede nationen 
på at det muligvis er ham, der står bag og at man selvfølgelig vil lave en 
gengældelsesaktion.62 

Niels Brinch fortæller at telegrambureauerne fortæller at Talebanmilitsen, der 
okkuperer to tredjedele af ”landet”, hvor man mener at Osama bin Laden befinder 
sig, fortsætter med at benægte, at det er ham. Siger at de ikke støtter terrorisme, og 
at Osama bin Laden kun er en enkelt mand og at han slet ikke har evnen til at gøre 
det her. Niels Brinch kommenterer, at han ”ikke er sikker på, at vurderingen er den 
samme i efterretningstjenesterne rundt om i verden, i USA, i Europa” og tilføjer at 
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han måske er en af de få, der har evnen til at gennemføre det her. Siger yderligere, 
at Osama bin Laden ikke umiddelbart har nogen interesse i at tage ansvaret for 
handlingerne, siger at han har sin tro på at det han gør er rigtigt. At han har en tro 
på at det er en hellig krig og at han vist at han ikke som sådan har behov for at gøre 
reklame for sig selv.63 Niels Brinch nævner, at angriberne er nogle ”få mænd, de 
her enheder, nogle dedikerede mænd med måske en meget stærk tro på det de 
gør.”64 

Niels Helveg Petersen, tidligere udenrigsminister, giver udtryk for, at det er 
grupper eller kredse med store ressourcer, som står bag angrebet.65 Det bliver flere 
gange fremhævet i forbindelse med indslag om angrebene, at ingen har påtaget sig 
ansvaret for begivenhederne, man at det formodes at være islamiske 
fundamentalister, der står bag.66 

Et par Palæstinensere i Danmark viser sin støtte af angrebet ved at gå på gaden og 
fejre begivenheden med det palæstinensiske flag. En af dem udtaler, at han ”ser det 
som en sejr for det palæstinensiske folk og for hele den muslimske verden.”67 
Holdningen bliver mødt med undren i Nyhederne, Mikael Kamber stiller Niels 
Brinch efterfølgende et spørgsmål om, hvorfor han tror at en ”menig Palæstinenser 
siger sådan nogle ting.”68 

Lidt før kl. 22 om aftenen den 11. september byder på Nyhedernes første portræt af 
Osama bin Laden. Indslaget indledes af Mikael Kamber, som siger at ”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.”69 
Michael Trangbæk fortæller, at Osama bin Laden for tre måneder siden igen truede 
USA fra sit hovedkvarter i Afghanistan.70 En introduktionstekst præsenterer bin 
Laden som terrorleder, Afghanistan,71 mens han udtaler: Guds land er meget stort 
og dets interesser er spredt over alt. Gør alt, hvad I kan for at knuse dem, så guds 
ord bliver hævet over alt.  

Michael Trangbæk fortæller, at fire af OBLs tilhængere venter på domme i 
forbindelse med bombningerne af de amerikanske ambassader i Tanzania og 
Kenya. Han fortæller, at milliardærsønnen fra Saudi Arabien tog til Afghanistan i 
80’erne og havde samme interesser som USA i at få smidt ”de ugudelige 
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kommunister” fra Sovjetunionen ud, men at han bagefter vendte sin formue mod 
USA og Israel, som militært, kulturelt og økonomisk truer det muslimske 
kerneland.72 Seerne får at vide, at Osama bin Laden har 12 baser i Afghanistan, 
f.eks. i Jalalabad, ”hvor der forskes i bomber” og hvor 5.000 terrorister skal være 
udlært. Ifølge CIA har Osama bin Laden forgreninger til 50 lande. Nyhederne viser 
billeder af USS Cole og fortæller, at Osama bin Laden mistænkes for bombningen 
af den, ”fordi han hader USAs tilstedeværelse i Golfen.”73 

Osama bin Laden vises på en talerstol, hvor han udtaler: ”Denne ydmygelse og 
ateisme som hærger den islamiske verden kan kun bekæmpes med jihad, kugler og 
selvmordsaktioner.” Indslaget afsluttes med et billede af en efterlysningsplakat, 
hvor bin Ladin er afbildet og hvor der står: ”Murderer, Usama bin Laden, Up to $5 
million reward” og med billeder af OBL, som går med sit væbnede følge i en 
ørken, efter at seeren har set skud flyve gennem nattemørket. 74 

Efter indslaget fortæller Nyhederne, at ”en rimelig højtstående amerikanske 
senator, Aron Hatch, har sagt til CNN at han har snakket med kontakter i FBI, som 
siger, at angrebene her bærer Osama bin Ladens fingeraftryk. Niels Brinch 
fortæller at ”det var noget af en skærpelse af tonen”, at FBI kender OBL meget, 
meget fint, da det var FBI, der selv efterforskede angrebene mod ambassaderne i 
Kenya og Tanzania, ”så de ved hvordan han opererer.” Brinch fremhæver dog, at 
”vi stadigvæk er ude i, at det er en senator, der siger, at han har talt med nogle 
kilder i FBI og at det selvfølgelig ikke kan bringe os meget tættere på hvem det 
egentlig er.”75 

Major Finn Johansen bliver efterfølgende spurgt, hvad Osama bin Ladens 
fingeraftryk er, hvor han svarer, at han ikke er ekspert i det og at det også kan være 
mange andre ting, mange andre mennesker.76 Niels Brinch fortæller bagefter, at 
Osama bin Ladens kendetegn er ”nogle utrolig velorganiserede angreb, 
koordinerede” og nævner ambassadebombningerne som eksempel, fortæller at de 
blev bombet indenfor fem-ti minutter. Siger at ”det at slå vise hvor sårbar fjenden, 
USA, er ved samtidig at slå til forskellige steder, det er det vi sådan her kan tolke 
som fingeraftryk.”77 

Om spekulationerne om, at Osama bin Laden står bag, siger Mikael Kamber, at det 
er ”velunderbyggede teorier, men at det er og bliver en slags gætværk.”78 
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Ulla Terkelsen bidrager indirekte til definitionen af fjenden ved at beskrive den 
situation den har forårsaget, at ”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” og at vi ”skal være mere 
mistænksomme.”79 

Nyhederne kl. 22.00 starter på en opsummering af situationen, hvor det fremgår, at 
”man foreløbig ikke ved, hvem der står bag terrorhandlingerne”,80 at ingen har 
taget ansvaret.81 Poul Erik Skammelsen siger, 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.”82 

Overvejelserne om, hvem der står bag fortsætter, Helle Løkke Nielsen siger, at 
man skal huske, at man ikke behøver at sidde i mellemøsten for at lave 
terrorangreb når man støtter den Palæstinensiske stat. Siger at der vokser mange 
terrorgrupper frem i stødpuden mellem mellemøsten og de central-asiske, central-
russiske republikker, f.eks. i Afghanistan, Pakistan og Tadsjikistan, 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 slagfærdige.”83 Hun fortæller også, at der er en meget stærk anti-
amerikanisme i mellemøsten og Syd-Asien og en dybtfølt anti-amerikanisme nogle 
steder i ”det vi plejer at kalde de underudviklede lande.”84 

Adspurgt om hvem der har den nødvendige fodfæste i USA for at planlægge sådan 
et angreb siger Helle Løkke Nielsen, ”at man selvfølgelig med moderne teknologi 
kan 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.” 85 Direkte adspurgt om hendes vurdering af 
meldingerne om at Osama bin Laden står bag86 siger Helle Løkke Nielsen, at i 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 Osama bin Laden, der har 
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apparatet, der har den anti-amerikanske slagkraft og som er parate til at bruge 
den.” 87 

Steffen Jensen udtaler, at ”det absolut ikke er sikkert, at det er arabiske [lande] 
eller mellemøsten, der er arnestedet for det her, selv om der er meget, der peger i 
den retning.” Han siger, at man tidligere er blevet overrasket, at sådan noget også 
kunne organiseres i USA. Han tilføjer dog, at Helle Løkke Nielsen har ret i ”at 
meget peger mod Osama bin Laden, som er en terrorist med utrolige økonomiske 
midler, flere end de fleste terrororganisationer.” Han tilføjer også, at han er enig 
med Finn Johansen i, at det er mere end en normal terrorgruppe, der står bag, 
nævner at der er blevet peget på, at ”et eller andet lands efterretningstjeneste kan 
have spillet en rolle af en eller anden slags.” Når han bliver spurgt nærmere ind til 
det siger han at ”vi er nu meget ude på den tynde is, at det er rene spekulationer”, 
hvorefter at han siger, at 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.”88 

Nyhederne fortæller om og viser billeder fra de to ambassader, der blev bombet i 
Afrika, hvor ”Den Saudi Arabiske millionær og terrorist blev mistænkt for at stå 
bag” og fra bomben ved USS Cole. Billederne af USS Cole indledes af ordene ”I 
oktober sidste år var Osama bin Laden igen på spil.” Seerne får at vide, hvor 
mange døde i angrebene og hvor mange sårede der var efter 
ambassadebombningerne.89 

Niels Bjerre Poulsen, USA- ekspert fra CBS siger, at ”USA i forvejen gerne vil 
have fat på Osama bin Laden, men at det har vist sig at være en meget svær 
opgave, sandsynligvis fordi han befinder sig et sted i Afghanistan. Siger, at det er 
afgørende at man får placeret et ansvar, eller mener man har nogenlunde sikre 
indicier for, hvor man skal rette sin harme hen, inden man foretager sig noget.”90 

Fjendebilledet bliver defineret af, hvor hårdt man har ramt USA. Poul Erik 
Skammelsen. Mikael Kamber og Poul Erik Skammelsen taler om World Trade 
Centers symbolværdi og at man har ramt symbolerne for den økonomiske magt og 
den militære magt i form af Pentagon.91 Poul Erik fremhæver også, at ”verdens 
mægtigste mand, George W. Bush har tøvet med at finde ud af, om han over 
hovedet turde at tage tilbage til Washington, men at han tror, at det seneste nyt er, 
at han er på vej.” Skammelsen Konkluderer, at det ”rammer virkelig Amerika 
meget, meget hårdt det her” og forudser, at det er lykkedes fjenden at plante en 
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frygt i amerikanerne, at den virkelighed de vågner op til 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.” 92 

Nyhederne fortæller, at ”flere arabiske tv-stationer, heriblandt en række irakiske 
spillede i dag en nationalsang med teksten Ned med Amerika, mens billeder af det 
brændende WTC kørte over skærmen, men at Taleban, der normalt er uforsonlige i 
sin tone over for USA fordømte angrebet og sagde, at ”den frygtede terrorist, 
Osama bin Laden, som er under mistanke for at stå bag aktionen umuligt kan have 
midler til at gennemføre en sådan veltilrettelagt og slagkraftig aktion.”93 
Kommentaren efterfølges af en gentagelse af indslaget om OBL, ”den Saudi 
Arabiske milliardær, som beskyldes for at stå bag adskillige terroraktioner” og som 
mistanken nu retter sig mod.94 

Niels Brinch fremhæver adspurgt, at Osama bin Laden har ressourcerne, evnen og 
sandsynligvis også viljen til at gennemføre en aktion af denne størrelse. Han 
snakker om aktionens kompleksitet og siger, at den har krævet en 
efterretningsoperation på flere måneder.95 Niels Brinch siger lidt senere, at der er 
blevet advaret mod ensidigt at rette mistanken mod OBL eller for den sags skyld 
nogle andre, at det er blevet nævnt over for ham, at det kunne være en amerikansk 
gruppe, som ville kunne evne langt lettere end en arabisk gruppe, at operere i USA, 
at lave efterretninger, at få folk placeret på de rigtige steder på det rette tidspunkt. 
Siger at han ikke vil pege på OBL, men at han savner et motiv for at en gruppe 
amerikanere skulle gøre det her.96 

Ulla Terkelsen bidrager yderligere til definitionen af fjendens formåen ved at 
fortælle mere om den indflydelse de potentielt kan have på ”de åbne samfund”, at 
angrebet viser, at det er farligt og svært at sørge for at verden skal være åben og 
nem at færdes i. Terkelsen siger, at fjenden har rystet verden, at den ”er blevet 
hevet ud af sit forholdsvis optimistiske forløb.97 

Mogens Lykketoft beskriver situation sådan, at ”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” og siger at det er ”et angreb på selve vores demokratiske system 
af en rækkevidde som vi ikke troede var tænkelig eller mulig.” Kalder aktionen 
også for ”den slags fuldstændigt vanvid som vi har oplevet her.” 98 
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Uffe Ellemann Jensen 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.99 

Samuel Rachlin beskriver angrebet som en skelsættende begivenhed som har 
ændret spillereglerne. Han siger, at det ser ud til at have været en terroropgave, der 
har krævet så meget logistik, koordination og organisation, at ingen enkeltstående 
gruppe har kunnet magte det. Endnu en gang bliver seerne advaret mod at drage 
”alt for hastede konsekvenser” og 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.”100 

Tony Blair omtaler masseterrorismen som ”the new evil in our world.” Han siger, 
at ”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 and defeat 
it and erradicate it.” Han siger desuden, at kampen ikke kun er mellem terroristerne 
og USA men mellem ”the free and democratic world and terrorism” og at man 
derfor ikke skal give op før ”this evil is driven from our world.”101 

12. september 
Nyhedsformidlingen den 12. september lægger ud med at fortælle, at de første 
direkte gerningsmænd er identificeret, og at de kædes sammen med fundet af 
arabiske flymanualer i Boston Lufthavn.102 Poul Erik Skammelsen konstaterer, at 
det ”passer ind i det billede med, hvor man kigger hen lige nu, nemlig mod en eller 
anden form for mellemøstlig terrororganisation.” Siger, at det passer med ”de 
rygter han har hørt skulle have været i efterretningskredse”, om at Osama bin 
Ladens folk skulle have fået flyundervisning, hvorefter han understreger, at ”vi 
ikke på nuværende tidspunkt ved, hvem der står bag og derfor ikke om Osama bin 
Laden er involveret”. Han siger dog bagefter, at ”det i hvert fald passer med 
billedet, med de ting, der peger hen i retning af mellemøstlig terroraktion.103 

Kort inde i udtalelsen kommer Bush med en udtalelse, der spiller en vigtig rolle i 
fjendedefinitionen. Han udtaler, at USA ikke kun vil gå efter selve terroristerne: 
”We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and 
those who harbour them.”104 
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Fjendens formåen kommer til udtryk ved, at Nyhederne fortæller, at der er 
krigsskibe uden for USAs østkyst, at amerikanske jagerfly flyver over New York 
og Washington og at alle lufthavne i landet, forlystelser og forretninger er lukkede. 
Nyhederne fortæller, at man ”frygter, at det her vil skubbe USA ind i en rigtig 
lavkonjuktur. Så det kan have meget, meget store konsekvenser.”105 Fjenden har 
med andre ord ramt både amerikanernes sikkerhedsfølelse og økonomi. 

Samuel Rachlin udtaler sig om situationen og afspejler i høj grad, det som George 
Bush udtalte tidligere. Rachlin siger, at han tror at ”vi vil se, at det ikke bare bliver 
gengældelse imod en enkelt gruppe eller enkeltpersoner, jeg tror vi vil se en 
totalkrig mod terrorisme.” Han siger yderligere, at ”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.”106 

I en kort ekstraudsendelse fra Nyhederne kl. 09.40 d. 12. september, at de første 
spor af gerningsmændene efter terrorangrebet er fundet. Henrik Skovgaard 
fortæller, at ”amerikansk efterretningstjeneste har opsnappet telefonsamtaler, som 
tyder på, at Osama bin Laden skulle have forbindelse til angrebet.”107 

Poul Erik Skammelsen siger om de ny beviser, en amerikansk, republikansk 
senator, siger at amerikanerne har opsnappet telefonsamtaler mellem nogle af 
Osama bin Ladens tilhængere, hvor de diskuterer angrebene på Pentagon og World 
Trade Center og at man har fundet navne på fem arabere, som skulle have efterladt 
sig manualer på arabisk. Poul Erik Skammelsen siger, at ”man nu tro man har spor, 
der peger på Osama bin Laden” men at vi endnu ikke ved ”om der virkelig er tale 
om, at man er ved at opbygge et anklageskrift, en sag mod Osama bin Laden, 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.”108 

Fjendens ondskab bliver antydet via en konstatering af, at det er set, at terrorister 
slår til igen, når redningsarbejdet er gået i gang. Niels Brinch siger, at ”hvis man 
vil opnå en endnu større effekt så vil et angreb nu være helt... forfærdeligt.”109 
Udtalelsen underbygges ikke yderligere, udover at seeren får at vide at det er set 
nogle gange, typisk i mellemøsten. 

Operationens kompleksitet, og derved fjendens formåen, bliver nedtonet via et 
indslag om, at det er forholdsvis let at tiltvinge sig adgang til flyenes cockpits, og 
at nogle timer foran en computerskærm er nok træning for kaprere for at styre et 
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fly ind i en bygning. 110 Indslaget er i klar modstrid med tidligere udtalelser om, 
hvad en sådan aktion kræver. 

I Nyhederne kl. 12 vises der en ny grafik, når nyhedsværten er i billedet. Grafikken 
viser en billedkollage af Word Trade Center og det amerikanske flag og en 
overskrift, som må siges at være i stor overensstemmelse med magthavernes 
kommunikation, navnlig George Bushs udtalelser. Overskriften er i store 
bogstaver: TERRORKRIG. 

Adspurgt om de spor, der er nævnt ovenfor er entydige, siger Niels Brinch, at han 
synes det lige er tidligt nok. Påpeger, at oplysningerne kommer fra anonyme kilder 
og som har været kendt i adskillige timer, uden at være fornyet eller frisket op. 
Siger dog, at ”det er den slags spor som til syvende og sidst vil få flasken til at 
pege det rigtige sted.”111 

Fjendens formåen understreges af, at angrebene blev gennemført uden at USAs 
efterretningstjenester kunne advare mod ”massemordet, midt i USAs storbyer.”112 

Niels Brinch underbygger mistanken til mellemøstlige grupper ved at sige, at man 
mener, at flykaprerne kom med ”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”, 
hvis flyenes sorte bokse bliver fundet.113 

Operationens kompleksitet bliver nedtonet ved, at Nyhederne fortæller, at 
flykaprerne har brugt knive, lavet af ganske almindelige barberblade, og via 
gentagelse af indslaget om, hvor lidt det kræver af en pilot at flyve ind i 
bygningerne. Niels Brinch synes det er for tidligt at sige til om, hvor gode 
piloterne har været, da ”vi også har oplysninger om, at flyet har foretaget adskillige 
manøvre, og blandt andet er gået væsentlig meget ned i højde.114 

Nyhederne fortæller, at Afghanistan er villige til at udlevere Osama bin Laden, 
hvis det viser sig at der kan lægges tilstrækkelige beviser på bordet om hans 
engagement i terrorangrebet. Henrik Skovgaard siger, at det er overraskende 
meldinger, når man tænker på, at Afghanistan har været skjul for Osama bin 
Laden. Niels Brinch følger op på udtalelsen ved at sige, at ”det er klart Taleban 
har, samtidig med at de har bortsprængt gamle, ældgamle Buddhafigurer, så på 
samme tid søger de samtidig international anerkendelse.” Brinch tilføjer, at ”de vil 
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også være bange for, at et angreb, et gengældelsesangreb vil gå ud over 
Afghanistan, hvis man får slået fast, at det er Osama bin Laden.”115 

Osama bin Laden bliver efter udtalelserne fra Taleban indirekte beskrevet nærmest 
som venneløs, da Henrik Skovgaard stiller spørgsmålet ”Hvor har han sine sidste 
venner, hvis han ikke har Talebanstyret”116, hvortil Niels Brinch nævner Iran og 
Saudi Arabien, som lande, hvor han ikke kan søge tilflugt.117 

Fjenden bliver, som i hele processen, defineret ud fra omfanget af katastrofen. Poul 
Erik Skammelsen fremhæver, at hvor det materielle USA blev rystet i fundamentet 
den 11. september, mens Niels Brinch fortæller, at vi ”nu får [...] ansigter på 
ofrene, at USA nu skal til at se ofrene i øjnene.118 

Per Christiansen fortæller, at ”flasken peger, måske, eller måske især på den 
internationale terrorist, Osama bin Laden, og her for kort tid siden, der lykønskede 
han terroristerne.”119 Niels Brinch fortæller at informationen kommer fra en 
arabisk journalist, som er kendt for at have interviewet Osama bin Laden flere 
gange. Brinch siger, at ”Han har talt med en af hans rådgivere, angiveligt, ifølge 
Associated Press”120, dvs. at oplysningen bestemt ikke kan kaldes 
førstehåndsviden. Udtalelserne bliver  ikke underbygget yderligere. 

Bill Clinton, tidligere præsident i USA, siger, at ”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.”121 Han definerer med andre ord fjenden som ”an evil force” og via 
modsætningsforholdet til verdens ”decent people.” 

Per Christiansen fremhæver, at ”problemet er jo her, hvem er fjenden?”122 og 
bliver bekræftet af Hans Jørgen Andersen, Major fra forsvarsakademiet som siger, 
at ”det er sandt, at vi på nuværende tidspunkt kun kan gisne om det.”123 

Nyhederne gentager oplysningerne om, at efterretningskilder, ifølge en amerikansk 
senator, skulle have overhørt en telefonsamtale mellem bin Laden folk, ”som 
bekræfter at flere må er blevet ramt.” Niels Brinch fremhæver, at ”det stadigvæk er 
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tredje-fjerde-femte led i kæden”, men at vi vil komme til at høre meget mere om 
det i den kommende tid.124 

Per Christiansen fortæller, at Osama bin Laden selv, terroristen fra Saudi Aaabien 
har lykønsket terroristerne med aktionen, men dog taget afstand fra den.125 Han 
bliver rettet af Niels Brinch, som 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.” Han siger, at oplysningerne kommer fra en rimelig pålidelig 
kilde, men at de ”igen er ude i en række led i de oplysninger” men siger, at ”det jo 
er en mand, der har vilje, evne og også motiv til at slå til mod USA.”126 

Per Christiansen fortæller, at Talebanstyret i Afghanistan huser ”Omar bin Laden”, 
der mistænkes for at være manden bag angrebene på USA, men at Talebans 
udenrigsminister i dag har taget afstand fra angrebene.127 Udenrigsministeren, 
Ahmed Muttawakil kalder terrorisme en ”skrækindjagende og hadefuld metode” 
og siger, at handlingen set fra et humanitært synspunkt helt afgjort en forfærdelig 
handling.”128 

Uffe Ellemann-Jensen bidrager til opfattelsen af fjendens ondskab og formåen ved 
at sætte begivenhederne i historisk sammenhæng. Han siger, at ”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.”129 

Sidst i 16-Nyhederne fortæller Per Christiansen, at Tysklands Kansler, Gerhard 
Schrøder ”lidt overraskende siger, at sporene fra terrorangrebene peger mod bin 
Laden.”130 Niels Brinch erklærer sig enig i, at det er meget overraskende, ”at han 
som den eneste statsleder ar sagt det efter et møde med den tyske, britiske, franske 
og israelske efterretningstjeneste” og siger, at det er ”det mest konkrete man har i 
den retning.”131 

Per Christiansen udtaler, at ”Mere og mere tyder på, at man er ved at indkredse 
fjenden i krigen, nemlig Osama bin Laden”132 hvorefter Niels Brinch nævner, at 
der kommer flere og flere oplysninger om, at det er ham og at ”vi har hørt en 
række europæiske efterretningstjenester og den israelske efterretningstjeneste, at 

                                                        
124 Niels Brinch, DVD 2369, kap. 3, 00.10.56 – 00.13.21 
125 Per Christiansen, DVD 2369, kap. 3, 00.10.56  00.13.21 
126 Niels Brinch, DVD 2369, kap. 3, 00.10.56 – 00.13.21 
127 Per Christiansen, DVD 2369, kap. 3, 00.22.14 – 00.22.53 
128 Ahmed Muttawakil, DVD 2369, kap. 3, 00.22.14 – 00.22.53 
129 Uffe Ellemann-Jensen, DVD 2369, kap. 4, 00.02.30 – 00.03.27 
130 Per Christiansen, DVD 2369, kap. 4, 00.03.27 – 00.04.44 
131 Niels Brinch, DVD 2369, kap. 4, 00.03.27 – 00.04.44 
132 Per Christiansen, DVD 2370, 00.01.32 – 00.03.00 



 25 

deres vurdering er, at det peger mod Osama bin Laden.” Siger, at flere og flere 
oplysninger fra USA peget på at det kan være Osama bin Laden, men at ”vi 
stadigvæk bliver nødt til at sige, at der ikke er nogen der har nogle håndfaste 
beviser på det endnu.”133  

Poul Erik Skammelsen fortæller om stemningen i USA og siger at ”vi nu vil vise, 
at det ikke kan få os ned med nakken, de her sataner, som vel er den måde de fleste 
de tænker på det”134 men usikkerheden om, hvem der faktisk er fjenden kommer 
stadig til udtryk, f.eks. i Per Christiansen spørgsmål om en mulig krig: ”Krig mod 
hvem?”135 Christiansen siger senere, at flasken peger på Osama bin Laden, hvilket 
bliver bekræftet af Niels Brinch, som alligevel siger, at det ikke kan udelukkes, at 
der er andre eller ”om der er en stat involveret på den ene eller den anden måde, 
har nogen hjulpet Osama bin Laden eller andre, der måske står bag.”136 

Mikael Kamber fremhæver usikkerheden om, hvem der står bag, siger at ”dagens 
store spørgsmål er, hvordan det kunne ske, hvorfor skete det og hvem står bag?”137 

Hans Jørgen Andersen, Major fra Forsvarsakademiet, siger, at der er to scenarier, 
at der ”bag et angreb af den her størrelse og den her karakter må befinde sig en 
meget stor og velordnet organisation”, meget analogt med de udtalelser, der har 
været fremsat tidligere på dagen. Han fremhæver, at der er en anden mulighed, de 
minimale ressourcer der har været i brug her i betragtning, at flyene er brugt som 
bomber, så man har anvendt ganske få umiddelbare ressourcer. Siger at det måske 
ikke kræver den helt store planlægning og dermed ikke den helt store organisation. 
Hans Jørgen er den første, der sætter ord på de modstridende meldinger om 
operationens omfang.138 

I et indslag om flykaprerne og dem, der står bag, viser Nyhederne igen billeder af 
efterlysningsplakaten, hvor der er et billede af Osama bin Laden under overskriften 
”Murderer”. Michael Trangbæk siger, at den hovedmistænkte stadigvæk er Saudi 
milliardæren Osama bin Laden, ”som fra Afghanistan styrer et vidt forgrenet 
terrornet” men at han selv benægter at være bagmand. Han fortæller yderligere, at 
FBI ”angiveligt har identificeret en af Osama bin Ladens folk på passagerlisten” 
og at FBI har opsnappet en telefonsamtale mellem to mistænkte Osama bin Laden 
sympatisører, hvor de konstaterede, at to mål foreløbig var blevet ramt.139 
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Niels Brinch taler om, at ved ikke at stå frem ”tilføjer man endnu en smerte til 
offeret.” Han siger, at fjenden er usynlig og at det er endnu et angreb i sig selv. 
Niels Brinch siger, at hvis det er bin Laden der står bag, så har han religiøse 
motiver, mellemøstlige motiver og at handlingen i sig selv så er nok.140 

Et interview med ”en af landets førende specialister i terrorisme”, Oberstløjtnant 
Lars Møller, underbygger opfattelsen af, at det er Osama bin Laden, der står bag. 
Han siger, at han 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.” Han fortæller, at han mistænker ”den religiøse gruppe, 
der hedder al Qarda, som betyder netværk på arabisk, og som står under ledelse af 
Osama bin Laden.” Han afslutter ved at sige, at han ikke tror det er et enestående 
tilfælde, men at ”det er en kampagne som vi nu vil se, kampen mod den vestlige 
dekadence og den er blevet sunificeret af den Store Satan, USA.”141 

Den iranske samfundsforsker, Mehdi Mozzafari, siger, at det er et kvalificeret gæt, 
at Osama bin Laden står bag, fordi han ”har viljen, har penge og folk til rådighed, 
som er parate til at give deres liv for hans sag.” Han siger, at det er usandsynligt, at 
der står en stat bag, da Osama bin Laden har vist, at han er ”i stand til at organisere 
kæmpestore terroraktioner, f.eks. i Kenya, Tanzania og sidste år i Yemen alene, 
uden at det bliver støttet af nogen stater.” Han tilføjer , at på grund af konstant 
amerikansk overvågning er det meget svært for ”slyngelstater” at deltage i sådan 
en aktion. Han fortæller, at aktionen bliver opfattet som en gigantisk succes i deres 
øjne, at ”piloterne og selvmordsterroristerne bliver opfattet som Super Heroes.”142 

Biskop Erik Normann Svendsen bidrager til definitionen af fjendebilledet i sin tale 
til mindehøjtidelighed i Københavns domkirke, hvor han siger ”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.”143 

Nyhederne fortæller i et indslag om mistanke mod to mænd, som ”helt tilbage i 
juli, for over et år siden” fik flytræning, hvilket underbygger billedet af fjendens 
lange forberedelser og koordinationsevne.144 

Nyhederne viser en del af Bushs tale, som ikke er set før, men som i høj grad 
bidrager til opfattelsen af fjenden. Bush siger ”This enemy hides in shadows and 
has no reguard for human life. This is an enemy who preys on innocent and 
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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 freedom loving people, everywhere in 
the world.”145 Fjenden bliver præsenteret som fej og samtidig bliver billedet af, at 
man vil gå efter de lande, som støtter terroristerne underbygget. Det samme gør 
Louis Michel, Fmd., EUs ministerråd, som siger om opbakningen til USA, at 
”There will be no safe haven for the terrorists and their sponsors.146 

Endnu en ny kommentar fra Bush stiller situationen op på en meget simplificeret 
måde, når han siger ”This will be a monumental struggle of good vs. evil.”147 

Niels Brinch udtaler om fjenden, at hvis de er på 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.”148 En valid observation, men uden forbindelse til den sidste konklusion 
som Brinch når frem til. 

John Keegan, britisk militærhistoriker, siger om fjenden, at ”these sort of 
fundamentalists aren’t interested in human freedom, they are only interested in the 
freedom which is allowed byt the Mullahs and the Imams. Which is not freedom 
by our standards.”149 

21 Nyhederne fører seerne endnu nærmere konklusionen om, at det er Osama bin 
Laden, der står bag, Niels Brinch fortæller, at et meget højtstående republikansk 
medlem af Senatets efterretningstjeneste, ”og det er altså en meget vigtig komite, 
der får meget, meget fortrolige oplysninger, og de bliver meget tit opdateret”, 
siger, ”at de er tæt på at nærme sig en afgørelse på, hvem de mener er bag 
angrebene og med de, mener han altså efterretningstjenesterne.” Brinch fortæller, 
at han siger at det sandsynligvis er enten Osama bin aden eller hans netværk, ”det 
der al Qa-eda netværk, eller noget i den sammenhæng.” Ordvalget tyder på, at al 
Qaeda stadig er en relativt ukendt størrelse på det tidspunkt. 

Niels Brinch står for en af få udtalelser om problematikken om, hvem man skal 
angribe. 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 angrebet, bare fordi terrorgruppen boede der, bor der eller opholder 
sig der, eller opererer ud derfra”. Brinch siger bagefter, at ”amerikanerne er meget, 
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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 terrorofre. Der 
kommer altså... Det kan blive et problem.”150 

Nyhederne viser et indslag om jublende palæstinensere, som udviser deres støtte til 
og glæde over angrebene. Deres udtalelser bliver mødt med fordømmelse af andre 
Palæstinensere i Danmark.151 

At det ikke er blevet slået fast, hvem fjenden er, kommer til udtryk i udtalelser fra 
f.eks. NATOs generalsekretær, George Robertson, der siger ”The council agreed 
that if it is determined that this attack was directed from abroad against the United 
States”,152 fra Steen Rynning, forsker ved Center for freds- og konfliktforskning, 
som 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 gengældelsesangreb og ligesom opretholde konsensus”153 og fra 
Michael Trangbæk om at ”sporene stadig peger mod mellemøsten” og at Colin 
Powell ikke ville sætte navn på bagmanden endnu.154 

Michael Trangbæk siger lige efter, at ”USAs hovedfjende, nummer et på deres 
liste over eftersøgte, Saudi Araberen Osama bin Laden er stadig den oplagte 
hovedmistænkte” i forbindelse med at wanted-plakaten med Osama bin Laden 
vises. Trangbæk siger, at mistanken måske blev styrket her til aften, hvor tv-
stationen ABC meddelte, at alle kaprere nu var identificeret, og at de kom fra 
Egypten og Saudi Arabien.155 

Per Stig Møller, Udenrigsordfører for de Konservative siger, ”at det formentlig er 
små grupper, der har gjort det, måske Osama bin Laden” og at det viser at de store 
vestlige samfund ”kan blive fuldstændig slået over ende og standset af en lille 
målbevidst terrorgruppe.” Adspurgt siger Per Stig Møller, at situationen ikke må 
udvikle sig til en konflikt mellem kristne og muslimer. Han udtrykker samme 
holdninger som George Bush tidligere har udtalt, nemlig, 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”.156 

Thøger Seidenfaden, Politikens chefredaktør, siger også, at vi ”skal undgå 
civilisationskonfrontationen” og udtrykker tvivl om, at der er nogle bagmænd, 
siger, at ”den helt forfærdende tanke ved den her terroraktion er at tænke på, at det 
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måske kan være, at der ikke er nogen skyldige. Det kan være at alle de skyldige er 
omkomne i de fly.” Han siger, at han ikke tror på det selv, men at det er ”vigtigt at 
fastholde, at små grupper kan påføre os den helt utrolige sårbarhed.157 

Sidst på aftenen bliver det gentaget, at ”myndighederne siger at flere af sporene 
peger på terrorister med tilknytning til den Saudi Arabiske rigmand, Osama bin 
Laden.158 Poul Erik Skammelsen fremhæver at ”det stadigvæk er meget, meget 
tidligt og vi ved fra andre sager, at der 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.”159 

Poul Erik Skammelsen underbygger mistanken mod Osama bin Laden ved at 
fortæller, at han ”også for et par år siden i et interview [har] erklæret USA krig og 
sagt at han ikke vil gøre forskel på militære og civile mål. Alle var hans fjender.” 
Skammelsen fortæller, at amerikanerne ikke har været i stand til at trænge sig ind i 
bin Ladens organisation og at det, at angrebet ser ud til at være sket uden 
efterretningstjenesternes peger mod bin Laden. ”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.”160 

At fjenden stadig ikke er identificeret understreges af Caroline Boserup, som taler 
om ”en fælles indsats mod den fortsat ukendte fjende”161 og Niels Brinch, som i en 
overvejelse om Danmarks deltagelse i en militær aktion siger ”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?”162 

Nyhederne den 12. september byder på en række følelsesladede indslag om 
involverede i begivenhederne.163 Indslagene, og de menneskelige skæbner de 
fortæller om, fremhæver fjendens ondskab og bidrager derved til seernes 
fjendebillede. 
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Stuart Bernstein, USAs ambassadør i Danmark anvender retorikken om det gode 
og det onde, når han til mindegudstjeneste udtaler ”And we shall win the war 
against this evil”164 

13. september 
Jes Dorph-Petersen indleder Nyhederne ved at sige, at jagten på de ansvarlige 
stadig går i retning af mellemøsten.165 Han fortæller, at ”millionæren og 
terrorlederne Osama bin laden er med stor sikkerhed manden bag terrorangrebet, 
det siger FBI i dag.”166 Han tilføjer senere, at ”hele FBIs efterretning nu går i 
retning af mellemøsten, at attentatmændene er muslimske fundamentalister.”167 

Nyhederne viser det første billede af en påstået gerningsmand, Mohammed Atta, 
som dog bliver præsenteret ved forkert navn. Indslaget fokuserer på 
forberedelserne til angrebet, at begge de gerningsmænd, der bliver nævnt har taget 
lektioner i en flyveskole. Lars Toft Rasmussen fortæller, at myndighederne i 
Tyskland ”tilsyneladende er ved at optrevle et større terroristnetværk, med rødder i 
islamisk fundamentalisme.168 

Fjendens ondskab understreges ved et brud på Nyhedernes faste format, da Poul 
Erik Skammelsen er tæt på at græde i et indslag om situationen i New York, over 
den smerte, som kan ses på de folk, der kommer ud fra området omkring World 
Trade Center. ”Det kan være at det lyder melodramatisk, man kan simpelt hen se 
smerten og det rammer én lige i hjertet.”169 

Nyhederne fortæller om jagten på mistænkte, som foregår i forskellige lande, f.eks. 
Filippinerne, Tyskland og Italien. Jes Dorph-Petersen siger, at det foregår i hele 
verden, sandsynligvis også i Danmark.170 Dette indikerer fjendens tilstedeværelse 
over hele verden. 

Fokus bliver yderligere rettet mod Afghanistan, Jes Dorph-Petersen fortæller, at 
”internationale nødhjælpsarbejdere og diplomater i dag flygtede ud af Afghanistan, 
det land, hvor den hovedmistænkte, Osama bin Laden, opholder sig”171 og Michael 
Trangbæk fortæller at ”den hovedmistænkte for terrorangrebet, Osama bin Laden, 
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har hovedkvarter i Afghanistan”,172 efterfulgt af Bushs kommentar om, at man 
også vil gå efter dem, der huser terroristerne. 

Michael Trangbæk fortæller, at ”terrorlederen Osama bin Laden gentog i dag, at 
han ikke stod bag angrebene mod USA.”173 

Troen på magthavernes information kommer tydeligt til udtryk i følgende 
udtalelser fra Niels Brinch. Han fortæller, at der mindst var 18 kaprere om bord på 
de fire fly, siger at ”nu er det altså hug- og stikfast det her” da oplysningen 
kommer fra den amerikanske justitsminister, som også siger, at der var et større 
antal medhjælpere på landjorden. Niels Brinch siger yderligere, at ”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.”174  

Ole Kandborg, tidligere Generalløjtnant siger om fjenden, 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.”175 

Det fremgår at Nyhederne, at ”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 og Jes 
Dorph-Petersen fremhæver, at det er ”En bekræftelse, altså fra USAs næsthøjeste 
embede, Udenrigsministeriet.”176 Niels Brinch udtaler igen en tro på magthaverne, 
”Ja, man må jo sige, at det havde han næppe sagt, hvis han ikke virkelig har... har 
baggrund for det.”177 

Jes Dorph-Petersen fortæller, at ”Danmarks Statsminister, Poul Nyrup Rasmussen, 
advarer mod, at terrorangrebet i USA fører til, at vi i vesten forfølger og anklager 
bestemte lande og religioner.”178 Udtalelsen følges op af Nyrups tale, hvor han 
bl.a. siger ”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 end os. Det vi skal gøre nu er at 
bekæmpe terrorisme.”179 

I Nyhedernes afsluttende kommentar gentager Jes Dorph Petersen, at ”Sporene 
peger mod mellemøsten, mod at muslimske grupper placeret rundt om i verden har 
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ansvaret. Den amerikanske udenrigsminister, Colin Powell, har netop sagt, at 
Osama bin Laden er den hovedmistænkte for attentaterne.”180 

14. september 
Osama bin Laden omtales som den hovedmistænkte og Nyhederne fortæller, at 
USA har bedt Pakistan lukke grænsen til Afghanistan, hvor han ”sandsynligvis 
skjuler sig.” Jes Dorph-Petersen fortæller om anholdelser af mistænkte, både i 
USA og Europa. 181 

Grafikken i Nyhederne skaber forbindelsen mellem Osama in Laden på en meget 
udtalt måde. Jes Dorph-Petersen introducerer et indslag om anholdelser forskellige 
steder i verden med en grafik i øverste venstre hjørne, en fotomontage, med et 
billede af Osama bin Laden, iført turban og militærjakke og et billede af øjeblikket, 
hvor WTC bliver ramt anden gang af et fly. Over billedet står der 
”TERRORKRIG” og under billedet ”Menneskejagt.” Jes Dorph-Petersen fortæller, 
at ”En af historiens allerstørste menneskejagter er i gang, jagten på de mennesker 
som står bag det, amerikanerne selv kalder starten på en krig.182 

Nyhederne fortæller om anholdelser af terrormistænkte i Belgien, hvor der 
”foreløbig ikke består nogen forbindelse til bin Laden”183 og i Holland, hvor de 
anholdte ”mistænkes for at have en forbindelse til attentaterne.”184 Nyhederne 
fortæller om yderligere anholdelser i Filippinerne, Tyskland og flere steder i 
USA.185 

Billedet af Osama bin Laden som fjende er i fokus i hele udsendelsen. Jes Dorph-
Petersen fortæller, at ”det bliver en både vanskelig og blodig operation, hvis USA 
beslutter sig for at dræbe Osama bin Laden og ødelægge hans organisation i 
Afghanistan”186, Michael Trangbæk fortæller at ingen præcist ved, hvor bin Laden 
opholder sig, at han er set i hovedstaden Kabul, at han har to villaer i 
Talebanhøjborgen Kandahar og at han har adskillige baser ”og kan være i 
Sheberghan, Ghazni eller Jalalabad, hvor han har et omfattende træningsanlæg for 
terrorister.” Trangbæk fortæller, at baserne tidligere er blevet bombet som reaktion 
på ambassadebombningerne i Afrika, men at ”USA får brug for nye strategier og 
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elitesoldater, der kan kæmpe med håndvåben, mand til mand” men at Osama bin 
Laden har mange fordele.”187 

Billedet bliver underbygget yderligere i et interview med ”En af Danmarks bedst 
uddannede soldater, B.S. Christiansen” som udtaler sig om vanskelighederne ved 
at finde og ikke mindst fange Osama bin Laden i bjergene i Afghanistan.188 B.S. 
Christiansen udtaler, 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” og at risikoen ved at bekæmpe ham i ”hans egen have, som han kender 
udenad” kan give store problemer. Han understøtter fremstillingen af bin Laden 
som jaget vildt yderligere ved at sige, at ”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 går 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 eller skjule sig.” B.S. Christiansen fortæller, at han nødig vil ind i 
sådan en operation og at ”det ville være selvmord at gå ind og lede efter ham.” Han 
slutter af ved at sige, at ”det er ligesom at lede efter en nål i en høstak, men her kan 
nålen altså stikke.”189 

Jes Dorph-Petersen diskuterer videre, hvilke overvejelser amerikanerne skal gøre 
sig, ”hvordan de skal sætte et angreb ind?”190 Niels Brinch siger, at amerikanerne 
overvejer alt fra små kommandooperationer til en ”meget, meget, meget stor 
aktion” og at ”det man skal lægge mærke til er, at amerikanerne siger her, at det 
her ikke bare skal ses isoleret, 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 at de er.” Om 
Nyhedernes viden siger Brinch, at ”man skal 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.”191 Seerne får serveret et billede af, at 
amerikanerne tager en informeret beslutning om krigsindsatsen. 

Jes Dorph-Petersen fortæller, at Colin Powell siger, at bin Laden er den 
hovedmistænkte, men at vi ikke rigtig hører, hvad man konkret bygger mistanken 
på. Niels Brinch fortæller, at en af CNNs eksperter har nævnt Egyptisk Jihad som 
mulig samarbejdspartner til de små terrorceller, der har været med i den her aktion. 
Brinch siger, at ”vi har fragmenter af et billede nu, men vil forhåbentlig få noget 
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mere at vide senere, men der foregår virkelig meget bag kulisserne lige i 
øjeblikket.”192 

Nyhederne afsluttes ved, at Jes Dorph-Petersen fortæller, at USA mobiliserer 
35.000 ekstra soldater til et kommende gengældelsesangreb, der kan ramme 
Afghanistan når som helst. Her bliver Afghanistan defineret som en klar del af 
fjendebilledet.193 

15. september 
Anders Bech-Jessen fortæller, at præsident George W. Bush i ”utvetydige 
vendinger”194 udnævnte Osama bin Laden som hovedmistænkt for terrorangrebene. 
Uffe Dreesen fortæller kort efter, at ”præsidenten gjorde det klart, hvem er den 
hovedmistænkte, terrorlederen Osama bin Laden.”195 Udtalelserne bliver ikke 
bakket op med udtalelser fra George Bush, de er udeladt af de klip, som 
Nyhederne viser.  

Bush ses i stedet understrege, at ”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.”196 Udtalelsen er en gentagelse af tidligere trusler, men rettes nu direkte mod 
Afghanistan, som Uffe Dreesen siger, ”det er en klar advarsel til Talebanstyret i 
Afghanistan, som netop har givet terrorlederen husly.” Dreesen fortæller, at de 
svarede igen med en slet skjult trussel: ”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 attack such country under compassion and the 
Mujahedin sould have to enter the territory of such country.”197 Under udtalelsen 
bliver der vist billeder fra Afghanistan, bl.a. af tilslørede kvinder. 

Anders Bech-Jessen fortæller, at ”for at få fuld støtte i sin jagt på terrorlederen vil 
USA lægge massivt pres”198 på den pakistanske regering, hvilket sætter fokus på 
de arabiske landes dilemma om støtte til USA. Michael Rastrup Smith fortæller, at 
”hvis det kommer til angreb, så er de muslimske bånd stærkere end forargelsen 
over det, der er sket i USA.”199 Rastrup Smith uddyber dette ved at fortælle, at 
Amerikanerne går efter den mest berygtede terrorist af alle, Osama bin Laden, 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 
                                                        
192 Niels Brinch, DVD 2420, 00.24.22 – 00.25.55 
193 Jes Dorph-Petersen, DVD 2420, 00.38.34 – 00.39.15 
194 Anders Bech-Jessen, DVD 2421, 00.00.51 – 00.02.50 
195 Uffe Dreesen, DVD 2421, 00.00.51 – 00.02.50 
196 George W. Bush, DVD 2421, 00.00.51 – 00.02.50 
197 Uidentificeret talsmand for Taleban, DVD 2421, 00.00.51 – 00.02.50 
198 Anders Bech-Jessen, DVD 2421, 00.02.50 – 00.05.34 
199 Michael Rastrup Smith, DVD 2421, 00.02.50 – 00.05.34 



 35 

samme.200 Udtalelsen bakkes op af Kamran Khalil, som fortæller at ”such acts of 
Jihad do make him a hero in the eyes of muslims.”201 Nyhederne fortæller, at der 
”er flere tegn på at der kommer et amerikansk angreb på [Afghanistan]. Og at det 
ikke kun handler om at uskadeliggøre Osama bin Laden, men at rydde hele 
Talebanstyret af vejen.”202 

Poul Erik Skammelsen slår Osama bin Laden fast som modstanderen ved at sige, 
at Bush er ”nødt til at gå hele vejen, efter Osama bin Laden, og det kan blive en 
langsommelig affære og det skal han forberede folk på.”203 

Koblingen mellem Osama bin Laden og terroren i NY bliver understøttet af grafik, 
en fotomontage, som under overskriften TERRORKRIG viser Osama bin Laden, 
som holder tale til venstre i montagen og et rygende WTC til højre. Grafikken 
vises under indledningen til et indslag om, at der ifølge forskere er indsamlet 
penge til Osama bin Laden i Danmark, til trods for, at han er multimillionær. Det 
fremgår af indslaget, at ”terroraktionen ifølge FBI har taget flere år og kostet 
millioner af dollars.” 204 

16. september 
Anders Bech-Jessen fortæller, om ”tusindvis af Talebantilhængere på gaden i 
Pakistan i dag til støtte for deres trofæller” og at ”mens befolkningen demonstrer 
kæver den pakistanske regering terrorlederen Osama bin laden udleveret.”205 

Nyhederne tilføjer information om pengeindsamlinger i Danmark, til støtte for 
terrororganisationer, hvilket understøtter opfattelsen af, at Osama bin Ladens 
netværk er spredt over hele verden206 selv om det senere fremgår, at der ”ikke er 
dokumentation for støtte til Osama bin Laden fra Danmark.”207 

Anders Bech-Jessen fortæller, at ”nettet strammes om verdens mest eftersøgte 
mand, terrorlederen Osama bin Laden. Han er de amerikanske myndigheders 
hovedmistænkte for terrorangrebet i USA og den pakistanske regering forlanger 
nu, at nabolandet Afghanistan udleverer ham”208 og Uffe Dreesen tilføjer, at 
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”frygten for et amerikansk gengældelsesangreb har fået tusinder til at flygte” fra 
Afghanistan.209 

Uffe Dreesen fortæller, at Osama bin Laden ”selv i dag afviser, at han skulle være 
ansvarlig for tirsdagens terrortragedie.” En udtalelse fra bin Laden vises i 
tekstform og Uffe Dreesen læser op: ”Vi er tidligere udpeget som de skyldige men 
vi havde ikke noget med det at gøre.” Dreesen fortæller, at bin Laden ”officielt 
opholder sig i Afghanistan som gæst.210 Samtidig vises et indskudt billede af bin 
Laden med skydevåben i hånden. 

Nyhederne fortæller, at ”den pakistanske regering nu vil forsøge at overtale 
Talebanstyret i Afghanistan til at udlevere ham, eller risikere det 
gengældelsesangreb, der også kan betyde Talebanstyrets endeligt.211 

Nyhederne fortæller, at nødhjælpsarbejdere nu forlader Afghanistan ”af frygt for et 
amerikansk angreb og muslimske hævnaktioner”212 hvilket er med til at forberede 
seerne på et forestående angreb på Afghanistan. 

17. september 
Opfattelsen af Afghanistan og Taleban som fjenden understøttes yderligere af, at 
Pia Ehlers fortæller, at Pakistan tøvende har sagt ja til at hjælpe USA med at 
bekæmpe terrorismen, hvorefter hun tilføjer ”Det vil sige støtte en krig mod det 
Afghanske Talebanstyre.” Hun fortæller, at ”USA har ikke lagt skjul på, at 
Afghanistan vil blive angrebet, hvis ikke Talebanstyret udleverer den 
hovedmistænkte, Osama bin Laden. Ehlers fortæller, at det i ”høj grad har ophidset 
den del af den pakistanske befolkning, som sympatiserer med det strengt 
muslimske styre i Afghanistan.”213 Konstateringen bliver efterfulgt af billeder af 
Kari Musbahjul fra Pasban-partiet i Pakistan, som meget hidsigt udråber USA som 
verdens eneste terroriststat og siger, at ”Hele den muslimske verden er klar. Den 
venter kun på at lide martyrdøden eller sejre.”214 

Opfattelsen af, at Osama bin Ladens netværk strækker sig ind i Danmark bliver 
underbygget, Nyhederne taler med Anders Fogh Rasmussen, som siger, at til trods 
for dødsstraffen i USA skal der være mulighed for udlevering til USA, hvis en af 
dem, der stod bag angrebet blev pågrebet i Danmark.215 Nyhederne fortæller også, 
at personer med forbindelse til Osama bin Ladens terrornetværk har fået asyl i 
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Danmark. ”Ikke på trods af deres tilknytning, men på grund af deres 
tilknytning”,216 og nævner som eksempel ”en af topfigurerne i el Gamal el 
Islamaja, en af hovedorganisationerne i terroristens Osama bin Ladens 
verdensomspændende netværk”,217 Egypteren Fuhad Al Khasem. 

Nyhederne viser et indslag om regeringens beredskabsplaner, hvis Danmark trues 
af terrorister med kemiske eller biologiske våben, som skaber en opfattelse af 
fjendens formåen og hensigter, og at der er en reel risiko for at et sådant angreb 
kunne være forestående. 

18. september 
Anders Bech-Jessen fortæller, at truslen om en krig mod Afghanistan ikke er 
blevet mindre, siger at ”Talebanstyret har endnu ikke udleveret terrorlederen 
Osama bin Laden” og at en pakistansk delegations forsøg på at få Taleban til at 
udlevere bin Laden er vendt tomhændet hjem.218 Taleban bliver her inkluderet i 
fjendebilledet fordi de ikke vil leve op til kravet om udlevering. 

Uffe Dreesen fortæller, at ”flere og flere har taget stilling, for Talebanstyret og 
mod USA”,219 efterfulgt af en udtalelse fra en Pakistansk taler, Qazi Musthag, som 
siger ”Vi vil føre hellig krig mod Amerika. Både Afghanistan og Pakistan vil være 
en gravplads for dem.”220 

Uffe Dreesen gentager oplysningen om, at Pakistanernes mæglingsforsøg og 
tilføjer, at ”det britiske telegrambureau, Reuters, netop har talt med Talebanstyrets 
informationsminister, som kræver beviser, hvis man skal udlevere bin Laden.”221 
Dette ellers demokratisk orienterede krav bliver ifølge Poul Erik Skammelsen 
affejet, da ”amerikanerne ikke har tænkt sig at lade Talebanstyret sætte 
dagsordenen i denne her sammenhæng og stille en masse betingelser”.222 

Nyhederne viser en udtalelse fra George W. Bush, hvor han laver en parallel til 
skadedyrenes verden: ”They find holes to get in and we will de whatever it takes to 
smoke them out, and get them running. And we will get’em.”223 

Nyhederne understøtter forbindelsen mellem Taleban og Osama bin Laden ved at 
vise et interview med ”en tilfangetagen Talebansoldat”224 som fortæller, at den 
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militærlejr han var i blev finansieret af Osama bin Laden.225 Talebansoldaten vises 
efterfølgende udtale: ”He payed for the training center, yeah, but that got bombed. 
Now he is paying for the Kabul training center, for the arabians.”226 

Fjenden får et par ord med på vejen i en voxpop fra New Yorks indbyggere. 
Fjenden bliver bl.a. defineret via den potentielle trussel den udgør, matematikeren 
David McLaughlin siger ”The reprecussions of not wiping out this terrorism is 
what scares me. Of course i twill be a very dangerous time, but to wait until the 
next attack, will be even more dangerous.”227 og matematikprofessoren Fred 
Grenley udtaler sig mere konkret om Osama bin Laden: ”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.”228 
Grenley byder også på et lille sidespor med hensyn til fjendedefinitionen ved at 
sige, at ”If Pakistan gets destabilized, 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?” 

Billedet af fjendens tilstedeværelse over hele verden bliver understreget i et indslag 
om, at Mohammed Atta, en af gerningsmændene, har tilbragt otte år op til 
terroraktionen i Tyskland, hvor han studerede på et teknisk universitet. 

Nyhederne byder på reportager, der viderebringer afghanske flygtninges holdning 
til sagen og fortæller om levevilkårene i Afghanistan. En afghansk læge udtaler: 
”The people feel it is the 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 the people are thinking about themselves. They hope that America change 
the regime of Taleban.”229  

Michael Rastrup Smith indleder formidlingen af afghanernes levevilkår ved at sige 
at ”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.”230 En af kvinderne 
udtaler sig om en klassisk del af fjendebilledet, nemlig at kvinders rettigheder er 
begrænsede: ”As a woman I can have my own rights here which I don’t have it in 
Afghanistan. I can go out and I can go shopping by myself, I can have my own 
work here. So that’s why I prefer being in Pakistan than Afghanistan.”231 
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Michael Rastrup Smith fortæller om Talebans fortid som USAs allierede, siger, at 
”Taleban simpelt hen er et barn af det pakistanske styre og af CIA. Det er så vokset 
og blevet et misfoster.” Anders Bech Jessen siger, at ”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?”232 Rastrup Smith 
siger, at man nok ikke skal lægge så meget i det, at ”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 Ladin, hans datter er gift med Taleban-lederen 
Mohammed Omar. Så de er altså i familie med hinanden.”233 

19. september 
Per Christiansen præsenterer amerikanernes ultimatum til Afghanistan: ”Ikke flere 
forhandlinger, USAs præsident, George W. Bush, kræver handling. Talebanstyret i 
Afghanistan skal udlevere terrorchefen Osama bin Laden, nu.”234  

Per Christiansen fortæller, at lederen af militærjuntaen i Pakistan, Musharaff, 
”forklarede i dag sin befolkning, at en amerikansk militæraktion hverken vil være 
rettet mod Islam eller Afghanistan, men alene mod Osama bin Laden, hans 
netværk og Talebanstyret i Kabul.”235 Gerhard Schrøder bidrager også til 
fjendedefinitionen ved at sige ”Vi er ikke i krig mod en eller anden stat. Vi er 
heller ikke ... Vi er heller ikke i krig mod den islamiske verden”236 efterfulgt af 
klapsalver fra hans tilhørere. 

Nyhederne fortæller, at ”de amerikanske myndigheder har nu et klart billede af, 
hvem flykaprerne var og hvordan de arbejde.”237 De beskrives som ”Lovlydige 
mennesker, der helt frem til check-in skranken sidste tirsdag gjorde et sympatisk 
udtryk. Enkelte med kone og børn”238 og fremhæver, at det ”på flere måder er et 
andet billede af en terrorist end både vi, og efterretningstjenesterne har haft.”239 
Lars Toft Rasmussen uddyber dette billede i beskrivelsen af en af flykaprerne: 
”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.”240 Rasmussen afslutter indslaget ved at sige, at 
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”Spørgsmålet er nu om der går flere veltilpassede terrorister frit omkring, som skal 
udføre andre, allerede planlagte terroraktioner.” 

Et indslag om Osama bin Laden fortæller, at ”Osama bin Laden i dag er USAs 
fjende nummer et. I ’89 var han manden som USA, Pakistan og Saudi Arabien stod 
bag i Afghanistan. CIA trænede bin Laden i sikkerhedsforhold, den gang var 
fjenden Russerne.”241 Finn Johansen, major fra Forsvarsakademiet udtaler i den 
sammenhæng, at ”Den gang så man... så man hans funktion i en anden 
sammenhæng, og terroristen tjente, om man så må sige, vores forhold, ja.”242 Lilly 
Hoffmann afslutter indslaget ved at sige, at ”jagten er gået ind på den brugbare 
terrorist af i går. Opholdssted fortsat formentlig Afghanistan.”243 

20. september 
Nyhederne fortæller, at de religiøse ledere i Afghanistan opfordrer ”terrorchefen 
Osama bin Laden til selv at forlade landet. De nægter at udlevere ham.”244 Michael 
Trangbæk fortæller, at de afghanske Mullaher har foreslået, at FN og den 
muslimske organisation UIC i stedet for USA bør undersøge, hvem der står bag 
angrebet og at Osama bin Laden imens bør forlade landet ”for at undgå 
misforståelser og ulykker for Afghanistan”.245  

At Afghanistan selv skaber sin rolle som del af fjendebilledet fremgår af 
amerikanernes respons til forslaget, Michael Trangbæk 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.246 Det fremgår af indslaget, at 
”Afghanistans Mullhaer understreger, at hvis USA alligevel angriber Afghanistan, 
vil det blive betragtet som et korstog og forpligte enhver muslim i hele verden til at 
svare igen med hellig krig.”247  

Nyhederne viser et indslag om, at hvis USA angriber Afghanistan, så er unge 
Talebansympatisører rede til at dø i hellig krig. Tre unge fra en koranskole i 
Pakistan interviewes og de advarer alle tre USA om at angribe deres land, med 
henvisning til landets krigshistorie: ”Vi er fuldstændig overbevist om, at hvis USA 
angriber Afghanistan, så vil amerikanerne blive ødelagt. De vil lide samme skæbne 
som Alexander den store, Sovjetunionen og Storbritannien.”248 De tre stille krigen 
op som en krig mod muslimer, og siger, at ”Hvis USA angriber, vil alle afghanere 
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kæmpe imod dem, og det samme vil alle muslimer over hele verden. De vil alle 
sammen deltage i den hellige krig.”249 Michael Rastrup Smith fortæller, at ”på 
trods af al Talebanretorik om hellig krig, så understreger studenterne, at de er imod 
massakrerne i New York” og , at ”Hvis amerikanerne indleder en landkrig i 
Afghanistan, så må de indse, at deres egne soldater skal møde titusindvis af 
religiøse Talebansoldater, for hvem det er en ære at dø martyrdøden.”250 

Nyhederne 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 højrefløj støttede.”251 Lars Løkke Rasmussen, 
Venstres næstformand forsvarer støtten ved at sige, at ”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” angreb ”et af verdens fattigste 
lande” med ”hele deres teknologi og al deres kraft og magt.” Løkke Rasmussen 
siger, at ”helt grundlæggende, der kunne man kun stille sig på Afghanernes 
side.”252 

Line Gamborg fortæller, at Mujahedinerne er fundamentet for det Talebanstyre, 
som huser verdenssamfundets fjende nummer et, Osama bin Laden.253 

Nyhederne fortæller om chikane mod muslimer i Danmark, som følge af 
terrorangrebene.254 

21. september 
Nyhederne viser George W. Bush sætte en tyk streg under, at dem, der ikke 
samarbejder med USA bliver set som fjender: ”Either you are with us or you are 
with the terrorists.”255 Udtalelsen bliver efterfulgt af klapsalver fra præsidentens 
tilhørere. Jes Dorph Petersen fortæller om voldsomme demonstrationer i Pakistan 
og siger, at årsagen til vreden er Bushs tale, hvor han gav ”Et ultimatum både til 
Talebanstyret i Afghanistan og til alle lande, der huser terrorister. Dem, der ikke 
samarbejder er fjender, og de bliver angrebet.”256 
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George Bush stiller yderligere ultimatum til Talebanstyret, ”Close immediately 
and permanently every terrorist camp in Afghanistan. And hand over every 
terrorist and every person in their support structure to appropriate authorities.”257 

Nyhederne fortæller, at Taleban afviser USA og advarer mod at udpeget Osama 
bin Laden som bagmand258 og viser en udtalelse fra Abdul Salam Zaeef, Talebans 
ambassadør i Pakistan, som siger via tolk: ”We will not be ready to give Osama 
bin Laden without any proof.”259 

Michael Trangbæk siger, at præsident Bush 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.”260 Bush vises udtale, at ”Every nation in every region now has a 
decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists.” Taleban, 
og andre, der ikke støtter USA og adlyder deres krav bliver her definitivt placeret i 
fjendedefinitionen og det fremstår som deres eget valg, da de selv fravælger at leve 
op til USAs krav. 

Nyhederne fortæller, at ”den slags tordentale preller af på Taleban, der er vant til 
krig”,261 hvorefter Talebanambassadøren i Pakistan udtaler, at ”It should be well 
known that we will never surrender to evil and might.”262 Michael Trangbæk 
fortæller, at Taleban ikke har noget at tabe, at de i forvejen kun er anerkendt af 
Saudi Arabien, Pakistan og de Forenede Arabiske Emirater og, at hårde FN 
sanktioner længe har ”lammet landet, der lever i ruiner efter et kvart århundredes 
krig. Befolkningen lever i dag på sultegrænsen.”263 

Poul Erik Skammelsen beskriver Bushs udtalelser, som ”et ultimatum til 
Talebanstyret i Afghanistan, uden nogen som helst forventning om, at de vil leve 
op til det.” Han fortæller at Bush direkte sagde, ”at det her ikke er forbi før hvert 
eneste globale terrornetværk er blevet stoppet og besejret.”264 

Svenning Dalgaard fortæller om, at EU forsøger at blive brobygger i forhold til 
mellemøsten, i forhold til de muslimske lande, og at briterne f.eks. sender 
udenrigsministeren til Iran nu, ”for at forsøge at forklare dem, at det her ikke 
betyder krig mod muslimer, men at det kun er imod terroristerne.”265 
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Nyhederne beskæftiger sig yderligere med det muslimske spørgsmål ved at 
fortælle, at ”fundamentalistiske grupper demonstrerede i Pakistan i dag imod at 
landets præsident støtter USAs kamp mod terror.” Jes Dorph-Petersen 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.”266 
Nyhederne viser også et indslag om, at de muslimske ledere her i Danmark tager 
klart stilling og afstand fra angrebet på USA for ti dage siden og at ”danske 
muslimer støtter præsident Bush, er bin Laden skyldig skal han udleveres.”267 

Fjendens ondskab bliver understreget i et indslag om, at ”terrorens bagmænd 
måske er blevet rige ved at lægge World Trade Center i ruiner.”268 Indslaget 
fortæller om voldsom spekulation i, at aktierne i United Airlines, American 
Airlines og Morgan Stanley, alt selskaber involveret i episoden, ville falde. David 
Ruder, tidligere formand for Finanstilsynet i USA sætter ord på kynismen, siger 
”It’s just terrible, as far as I’m concerned, for anyone to engage in a terrorist attack 
and at the same time, try to make money from them. It’s... It adds horror upon 
horror.”269 

Jes Dorph-Petersen afslutter dækningen af terroren og den forestående 
militæraktion ved at sige, at ”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.”270 

22. september 
Caroline Boserup indleder Nyhederne ved at sige, at ”nettet strammes nu omkring 
Afghanistan.”271 

Lars Toft Rasmussen siger, at ”efter at Talebanstyret har meddelt, at de ikke vil 
udlevere bin Laden ser konfrontationen ud til at være uundgåelig.”272 

Nyhederne fortæller, at flyselskaberne i Europa ”Truer med at indstille al lufttrafik 
fra på tirsdag fordi de ikke længere kan forsikre sig mod terrorangreb273 og at 11. 
september var dagen, som især for amerikanerne begyndte en ny æra, ”En æra, 
hvor frygten for terroren er blevet en del af hverdagen.”274 Fjenden har formået at 
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skabe frygt hos den amerikanske befolkning og udtalelserne definerer fjenden 
desuden ud fra den potentielle fare den kan udgøre i fremtiden. Poul Erik 
Skammelsen siger, at ”man har mistet følelsen af, at man i Amerika var tryg, 
usårlig.”275 

George Bush vises udtale: ”Our nation has been put on notice. We are not immune 
from attack”276 Ward Carrol, Kommandør, Flådeakademiet, ”tegner et dystert 
billede af fremtiden”277 ved at sige ”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.”278 Fjendens potentielle fare og idérigdom i fremtiden er her i fokus. 

Nyhederne viser et indslag om ”udbredt mistillid og fjendtlighed mod muslimer 
rundt omkring i verden.”279 

Caroline Boserup fortæller, at hele verdens opmærksomhed lige nu er rettet mod 
Afghanistan, et land som eller har gjort alt det kunne for at isolere sig. Hun 
præsenterer et baggrundsindslag om ”Taleban og den mytiske Talebanvægelse, der 
opstod efter krigen mod den sovjetiske besættelsesmagt.”280 Uffe Dreesen 
fortæller, at Talebanbevægelsen opstor i koranskoler og at Taleban betyder de 
søgende, ”altså dem, der søger visdom.” Dreesen fortæller, at deres åndelige leder, 
den sky Mullah, Muhammed Omar stadig står i spidsen for Talebanstyret. 
”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.281 

Kristian Dall, tidligere nødhjælpsarbejder fortæller, at Taleban blev ”ligesom set 
som befriere og som havde en anden integritet, en moralsk integritet end de 
andre.”282 Uffe Dreesen fortæller, at ”der skulle mere til 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.” 

Uffe Dreesen fortæller at Taleban ”gik i gang med at praktisere deres specielle 
fortolkning af Islam”283 og Nyhederne viser udtalelser fra en kvindelig flygtning 
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fra Afghanistan, som siger ”Fra deres første dag i Kabul forbød de kvinder og unge 
piger at gå i skole. Og det første de gjorde var at lukke alle skolerne.284 

Nyhederne viser billeder af to mænd, der går efterfulgt af to burkaklædte kvinder, 
som går ca. 5 meter efter dem. Uffe Dreesen fortæller, at ”det var landsbyernes 
stammetraditioner, som de håndhævede med vold og magt, også i de store byer, 
hvor især kvinderne havde vænnet sig til den mere vestlige livsstil.”285 Sohail 
Sherzay vises udtale, at ”Vi er gået tilbage til middelalderen.”286 

Uffe Dreesen fortæller yderligere, at ”fjernsyn, film og musik blev forbudt, 
kvinderne isolerede og mændene stillet over for strenge krav om kjortel og 
skæglængde,” og siger, at Taleban ”I deres iver for at indføre den korrekte 
fortolkning af Islam [ikke er] gået af vejen for at udslette en del af verdens 
kulturarv” mens der vises billeder af en Buddha-statue, der sprænges i luften. Han 
tilføjer, at ”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.”287 

Kristian Dalls udtalelser indikerer også forbindelsen mellem Taleban og Osama 
bin Laden, når han siger, at ”Jeg tror det har været let for Taleban at blive sluset in 
i den her tankemåde, som Osama bin Laden og hans gruppe udtrykker det” og ”så 
fordi 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 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.”288 

Uffe Dreesen afslutter indslaget ved at sige, at ”I dag er Afghanistan ikke bare 
indbegrebet af en humanitær katastrofe, her er resultatet af flere års tørke, men 
også en terrortrussel. og omverdenen kan ikke længere nøjes med at trække på 
skulderen.”289 

23. september 
Nyhederne fortæller, at ”Talebanstyret i Afghanistan hævdede i da, at Osama bin 
Laden, terroristen som USA mener at står bag sidste uges terroristangreb er 
forsvundet”290, ifølge Nyhederne ”i noget, der lignede et forsøg på at afværge et 
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militært angreb.”291 efterfulgt af kommentarer fra Condolezza Rice, USAs 
Nationale Sikkerhedsrådgiver og Forsvarsminister Donald Rumsfeld, der begge 
giver udtryk for, at de ikke tror på, at Taleban ikke ved, hvor Osama bin Laden 
er.292 

Lars Toft Rasmussen gentager informationen om, at ”USA har krævet, at Taleban 
udleverer bin Laden betingelsesløst, hvis et angreb skal afværges. Han er eftersøgt 
for at stå bag terrorangrebene i New York og Washington for 12 dage siden.”293 
Billedanvendelsen understreger forbindelsen mellem bin Laden og angrebene, 
Nyhederne viser først et billede af bin Laden og lige efter et billede af World Trade 
Centers ruiner, mens de identificerer ham som den eftersøgte for angrebene. 

Finn Johansen, major fra Forsvarsakademiet lufter Talebans mulighed for at 
udlevere Osama bin Laden og siger, at det kan være, at ”USA stiller sig tilfreds 
med det i første omgang” og at et angreb derfor stadig kan afværges.”294 Adspurgt 
siger han lidt senere, at ”han umiddelbart ikke tror det afværger noget som helst, 
men at det kan udsætte processen et stykke tid.”295 

Caroline Boserup 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.”296 

Hun fortæller også, at ”mere end to 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 flyttet fra Talebanstyrets undertrykkelse.”297 Michael Rastrup 
Smith underbygger udtalelsen ved at fortælle om afghanske flygtninge, som ”Alle 
er på flugt væk fra et af verdens mest fanatiske og krænkende styre, Taleban”, at 
”Talebanstyrets styre i Afghanistan har været en katastrofe. Efter et årti med 
russisk besættelse kom det, der var værre. 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.”298 Udtalelserne bliver akkompagneret med billeder, 
som viser fuldstændig ødelagte bygninger, hvilket understreger den dårligdom, 
som Taleban har skabt. 
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Michael Rastrup Smith fortæller historien om en kvinde, ”hvis liv er uudholdeligt 
efter at Taleban henrettede hendes mand for to år siden. Fordi han havde et 
medlemskort til et politisk parti i lommen. Som enlig kvinde havde hun ingen 
muligheder.”299 Kvinden udtaler, at ”Det er for vanskeligt for kvinder at leve i 
Afghanistan for vi må ikke gå ud alene. Det er især hårdt for os, der boede i Kabul, 
fordi vi var ikke vant til at gå med slør. Der er ingen uddannelse og ingen skole, 
især ikke for piger.”300 

Mogens Lykketoft citeres for, at regeringen allerede er i gang med at skrive 
finansloven om og Kaare R. Skou fortæller, at der skal bygges et laboratorium, der 
kan identificere smitte fra biologisk krigsførelse og opbygges vaccinelagre.301 
Indgår i billedet af den potentielle fare, som fjenden kunne udgøre i fremtiden. 

24. september 
Nyhederne 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”302, Pia Elers siger, at 
Pakistan, en ud af tre af Afghanistans tidligere allierede nu er parat til at 
samarbejde med USA. Ifølge Nyhederne må Talebanerne erkende, at de bliver 
mere og mere isolerede.303 Nyhederne fortæller, og viser på kort, at næsten alle 
Afghanistans nabolande støtter USA og at ”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.304 

Pia Elers fortæller, at ”Taleban i dag gjorde endnu et forsøg på at afværge en 
krig”305 hvorefter ambassadøren i Pakistan udtaler, via en talsmand, at ”We will 
never defend terrorism anywhere. And we call on muslim countries to come for a 
word and themselves solve this issue.”306 

Caroline Boserup afslutter indslaget ved at fortælle, at ”ifølge den pakistanske avis 
Dawn, overvejer Saudi Arabien ligeledes at afbryde de diplomatiske forbindelser 
med Talebanstyret.”307 
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25. september 
Tony Blair vises bidrage yderligere til billedet, af at fjenden har valgt sin rolle i 
forhold til USA og Storbritannien: ”And in choosing to help the friends of terror, 
they are choosing to be enemies of ours.”308 

Caroline Boserup fortæller, at Afghanistan nu er næsten totalt isoleret, ”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 Osama bin Laden, men også landets Talebanstyre.”309 

Tony Blair vises udtale: ”If the regime of 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.”310 Efterfølgende tilføjer Uffe Dreesen, at ”det er 
første gang det bliver sagt så klart, at et angreb mod Afghanistan ikke bare vil være 
rettet mod den terrormistænkte Osama bin Laden men også mod Talebanstyret, 
hvis det fortsat giver ham husly.”311 Tony Blair afgrænser fjenden og fremhæver 
dens ondskab ved at sige, at ”Our fight is with that regime, not with the people of 
Afghanistan. These people have also suffered for years. Their rights abusted. 
Womens rights non-existant. Poverty and illness ignored. A regime without respect 
and justice for its own people.”312 

Nyhederne viser et indslag om, at ”risikoen for at sprøjtefly skulle være brugt til 
terror har vakt opmærksomhed hos myndigheder over hele verden. FN advarer nu 
alle lande om truslen fra biologiske og kemiske våben.”313  

Keld Vrå Andersen fortæller, at politiet i USA nu mener, at ”terrorister havde 
konkrete planer om at bruge sprøjtefly til at sprede biologiske eller kemiske 
våben”314 og overlæge John-Erik Stig Hansen udtaler, at ”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 mere realistisk.”315 Nyhederne fortæller, at John-Erik Stig 
Hansen er rådgiver for det danske Forsvar når det gælder biologiske våben. Stig 
Hansen fortæller, at ”militæreksperter anslår, at der i de sidste 25 år har været 340 
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tilfælde, hvor terrorister har planlagt, forsøgt eller faktisk udført biologiske angreb. 
Dog aldrig med et massedødsfald som resultat. I dag anses spredning af kopper, 
miltbrand, lungepest og pølseforgiftning for de mest sandsynlige.”316 Samtidig med 
udtalelserne vises der et billede af en virus og et skilt, hvor der står ”CAUTION 
BIOLOGICAL HAZARD.” Caroline Boserup afslutter indslaget ved at fortælle, at 
den danske regering i sidste uge præsenterede en plan for øget beskyttelse mod 
både kemiske og biologiske angreb.317 

Nyhederne fortæller om en tidligere afghansk præsident, Sibghatullah Mojaddedi, 
som bor i Farum. Han udtaler om situationen i Afghanistan, at ”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.” Adspurgt siger  
han, at ”Taleban are to blaim for that.” 318 

26. september 
Nyhederne fortæller om en ophidset demonstration i Kabul, hvor tusinder af 
Afghanere angreb den amerikanske ambassade, som dog har stået tom i mange år. 
Annette Juhler Kjær siger, at ”spændingerne mellem USA og Talebanstyret 
vokser.”319 

Svenning Dalgaard fortæller om et NATO møde i Bruxelles, siger, ”at der ikke er 
kommet beviser mod Osama bin Laden på bordet her”.320 

Geoffrey Hoon, Storbritanniens Forsvarsminister udtaler, at ”we have made it clear 
to the Taleban, that they have the opportunity still, of shutting down the training 
camps and abandoning their support for terrorism. But I have to say that I am not 
optimistic that they understand that.”321 

Poul Wolfowitz bidrager til fjendedefinitionen ved at slå fast, at ”it is not about 
one man or one organisation, it is about the network of terrorist organisations. It is 
about the support and sanctuary and harbouring they receive from some states, and 
while we are going to find every snake in the swamp that we can, the essence of 
the strategy is to try to drain the swamp.”322 Her anvender Wolfowitz en klassisk 
komponent til opbygningen af fjendesymbolet, fjenden som dyr. 
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Nyhederne viser et indslag om afghanske flygtninge i Danmark, som ifølge 
Nyhederne alle har en ting til fælles, ”de er flygtet fra Talebanstyret i deres 
hjemland.”323  

En af flygtningene, Abdul Wali Alemi udtaler: ”I don’t like Taleban. Because they 
never accept development. They never accept education, they never accept women, 
those who are half the society.” Han fortæller, at ”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.”324  

En anden siger: ”The Taleban don’t want the other person, who... who is different 
from their language and their ideology” og støtter op om en militær aktion mod 
Taleban, ”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.”325 

Mogens Lykketoft afgrænser fjenden ved at fortælle, at Danmark har givet støtte til 
en aktion, der kan finde og uskadeliggøre bagmændene. Siger, at ”Det, der er 
meget svært at rede ud i øjeblikket, det er jo i hvor høj grad, og det tror jeg i meget 
høj grad, selve Talebanstyret er en del af denne her terroristiske organisation.”326 
Lykketoft siger, at ”Vi må støtte en opbygning af et samfund, der er til at holde ud 
at leve i, i Afghanistan” og at han håber, ”at 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 ordentlig tilværelse.”327 

Nyhederne fortæller om anholdelser af ”mulige islamiske terrorister”, f.eks. i 
Algeriet,328 som ifølge myndighederne har ”kontakt til bin Ladens terrornetværk. 
Gruppen mistænkes for, sammen med andre, at planlægge en aktion et eller andet 
sted i EU.” Ifølge Mariano Rajoy, den spanske Indenrigsminister, har gruppen 
forbindelse til tidligere omtalte anholdelser i Holland og Belgien, og Nyhederne 
fortæller om yderligere anholdelser i Italien, Tyskland og Frankrig.329 

27. september 
Nyhederne fortæller, at ”Talebanstyret i Afghanistan nu viser vilje til 
forhandling”,330 at den amerikanske borgerretsforkæmper, Jesse Jackson, ventes til 
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Pakistan som mægler i den spændte situation. Jesse Jackson vises læse et svar fra 
Taleban, ”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.”331 Indslaget afsluttes ved, at Nyhederne 
fortæller om et telegram om, at Jesse Jackson har besluttet ikke at rejse til 
Afghanistan for at mægle.332 

Nyhederne fortæller om demonstrationer i Pakistan imod terroren. Michael 
Rastrup Smith fortæller, at ”der var syngende muslimske piger. Og der var vrede, 
ophidsede mænd” og at ”Pakistan vil vise, at dens befolkning støtter resten af 
verden i afsky for det, der skete i USA for to uger siden.” Michael Rastrup Smith 
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.”333 

Nyhederne viser et indslag om, at økonomiske ”Midler, der tilhører Osama bin 
Laden og en række terroristgrupper”334 er blevet indefrosset i en bank i de 
Arabiske Emirater. Indslaget fortæller også om truslen for kemiske angreb i USA, 
Alexandra Strand Holm fortæller, at ”formodninger om nye attentater i USA har 
sat fokus på transport af kemikalier og farlig last”,335 hvilket igen understøtter et 
billede af den potentielle fare, som fjenden udgør. 

Sidst i udsendelsen fortæller Annette Juhler Kjær Taleban har udstedt ”en såkaldt 
Fahtva, en religiøs ordning til Osama bin Laden, der beder ham om at forlade 
Afghanistan.”336 

28. september 
Nyhederne fortæller, at en delegation fra Pakistan ”i dag gjorde endnu et forsøg på 
at undgå en krig i Afghanistan”337 men at den ”blev da også blankt afvist af 
Talebanstyret.”338 Lige bagefter bliver den humanitære katastrofe, som krigen vil 
forvolde omtalt. 

Nyhederne bringer konkrete oplysninger om flykaprerne den 11. september og 
fortæller, at FBI nu har ”fundet et brev, en slags åndelig og praktisk vejledning, for 
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troende terrorister, på vej ind i døden”,339 som bl.a. indeholder følgende besked til 
flykaprerne: ”Adlyd Gud og kæmp ikke imod dig selv, når du bliver svag.”340 
Vejledningen fortæller også at flykaprerne ”Derefter vil [...] opleve det lykkelige 
liv, det uendelige Paradis. Profeten var altid optimistisk.”341 

Nyhederne viser et indslag om, at det danske beredskab ”er uforberedt på det store 
terrorangreb med enten kemiske eller biologiske våben.”342 Faren understøttes af 
udtalelser fra diverse politikere, som påpeger vigtigheden af, at området må 
opprioriteres.343 Senere vises der et interview med en læge, som nedtoner risikoen 
for at Danmark står over for et kemisk eller biologisk angreb, hvilket bliver mødt 
med overraskelse fra nyhedsværten, Michael Kamber.344 Lægen, Sven Trautner, 
udtaler bl.a. at ”der jo netop heller ikke er blevet brugt biologiske eller kemiske 
våben i terrorsammenhæng, men i højere grad brugt våben som er lettere at komme 
i nærheden af” og at han er ”overbevist om, at vi som samfund også kan stå imod 
de når vi har gennemgået de hjørner vi er i gang med i øjeblikket.”345 

29. september 
Nyhederne fortæller, at FN ”i en sjælden enighed nu har forpligtet de 189 
medlemslande til kamp mod terrorister.”346 Et indslag om FNs vedtagelse 
akkompagneres af billeder af Osama bin Laden, der affyrer gevær. Modsætningen 
til FNs 189 lande definerer fjenden, som én mod alle. 

Nyhederne viser et indslag om demonstrationer i Pakistan, hvor ”Pakistans mest 
militante islamiske organisationer er på gaden og deres budskab er meget enkelt, 
de hader Amerika, mens de hylder Osama bin Laden, der er deres moderne 
frelser.”347 Nyhederne viser en udtalelse fra ”Fundamentalistisk demonstrant”, som 
siger, ”Solen står op i Østen, op for Islam, og den går ned i Vesten, ned for de 
andre religioner. Islam vil sejre.”348 Indslaget viser billeder af demonstranter, der 
holder en poster med billede af Osama bin Laden, træder på et amerikansk flag og 
afbrænder et FN flag. 
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Michael Rastrup Smith fortæller, at ”Taleban og Osama bin Laden på gaden er 
helte, men mange journalister finder at deres forbillede er skræmmende.”349 Ali 
Raza, Senior reporter på ”The Nation” udtaler, at ”They are hardliners, they are 
extremists, and the picture of islam and the posture of islam which they portrait, 
this is very damaging.”350 

Nyhederne viser et længere indslag om palæstinensiske selvmordsbombere, som 
indledes med, at ”selvmordsterrorisme er et relativt nyt mareridt for mange i USA 
og V-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.”351 Indslaget fortæller om selvmordernes tro på martyrdommen, at en bomber 
ikke dør men får et evigt liv i paradis, ophøjet og ved guds side. Steffen Jensen 
fortæller åbningen af en udstilling på det palæstinensiske Andahouni Universitet, 
hvor man ”først tørrer [...] 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 og dræbte 15 civile kvinder og 
børn. I udstillingen svælges der i enhver blodig detalje.”352 Nyheden har ingen 
direkte forbindelse til Osama bin Laden eller Taleban, men understøttet et billede 
af fjendens onde hensigter og den potentielle fare den kan udgøre. 

Per Christiansen fortæller til sidst i Nyhederne, at USA fortsætter forberedelser til 
krig, stiller spørgsmålet ”men mod hvem?”, til trods for et rimelig veletableret 
fjendebillede. 

30. september 
Nyhederne viser et langt indslag om Saddam Husseins anvendelse af gasbomber, 
tortur og menneskedrab mod kurdere i Irak. Fjendebilledet bliver understøttet af en 
nærmest ubegrænset ondskab fra Iraks side, men der er ingen indikationer af 
forbindelser mellem Irak og Osama bin Laden. Indslaget fortæller, at 180.000 
kurdere blev ”dræbt af giftgasser, tortur eller levende begravet.”353 Det fremgår af 
indslaget, at den ansvarlige general opholder sig i Danmark og at ”Danmark blandt 
andet huser folk med stærkt blakket fortid her fra mellemøsten”354, hvilket 
underbygger et billede af en fjende, der er at finde over det hele.” 
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Per Christiansen fortæller at ”Talebanstyret indrømmede i dag for første gang 
siden 11. september, er i deres varetægt i Afghanistan.”355 Udtalelsen bakkes op af 
en talsmand fra Taleban, som siger, at ”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.”356 Nyhederne 
fortæller om den fahtva, den religiøse ordre, hvor Osama bin Laden bliver anmodet 
om at forlade landet, og det fremgår at han ikke har ”svaret på det gejstlige råds 
erklæring.”357 

Pia Ehlers 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 
angrebet.”358 Tony Blair vises udtale sig om, at den dokumentation findes: ”Yes, I 
have seen absolutely powerful, incontrevertal evidence of his link to the 11th of 
September.”359 Nyhederne fortæller, at Talebans Ambassadør understregede, at 
”man var indstillet på at forhandle med USA, om udlevering af Osama bin Laden. 
Men hverken USA eller Storbritannien vil forhandle i den nuværende situation.”360 

Tony Blair gentager, at det er Talebans eget valg, at de indgår i fjendebilledet. ”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.”361 Pia Ehlers følger op på udtalelsen ved at 
fortælle, at præsident Bush gentog sit krav med fornyet styrke, ”udlever bin Laden 
nu og uden betingelser.362 

Per Christiansen fortæller om retssagen mod otte vestlige nødhjælpsarbejdere, som 
står anklaget for at have missioneret i Afghanistan til fordel for kristendommen. 
Det fremgår, at det er strengt forbudt i det islamiske land og at det ”kan medføre 
dødsstraf.” Han fortæller også , at ”Talebanstyrets øverste dommer understregede i 
dag, at de otte vil få en retfærdig retssag, trods USAs trussel om at angribe 
landet.”363 
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1. oktober 
Nyhederne fortæller om et stigende antal danske teenagepiger, som indgår og 
bliver fanget i ”såkaldte muslimske ægteskaber”364 som ofte er voldelige. 

Nyhederne viser et indslag om, at oppositionen i Afghanistan er i gang med at 
planlægge landets politiske fremtid. Ishaq Gilliani, leder, Afghanistans nationale 
bevægelse udtaler, at ”Taleban are not represent the people of Afghanistan.” Han 
siger, at de vil indføre et legitimt styre i Afghanistan, hvilket indikerer, at 
Talebanstyret ikke er det.365 

Talebans ondskab bliver vist via et indslag om børnenes vilkår i landet, der 
indledes med at Annette Juhler Kjær 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.”366 Michael Rastrup Smith fortæller, at Afghanske børn har 
været gennem frygtelige krigsoplevelser og at livet under Taleban ikke er 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.”367 
Fortællingen understøttes af en af de afghanske børn, Shir Ali, som udtaler ”Mit 
største ønske er at få mad tre gange om dagen og at gå i skole og lære noget.”368 

2. oktober 
Annette Juhler Kjær interviewer Poul Nyrup Rasmussen. Hun fortæller at 
Generaldirektør George Robertson fra NATO og Tony Blair har udtalt, at de har 
set beviser på, at Osama bin Laden står bag terrorangrebene i USA og spørger om 
han har fået ”en tilsvarende briefing”.369 Poul Nyrup svarer ”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.”370 
Annette Juhler Kjær spørger indtil om han ”rent faktisk har set de konkrete 
beviser?”371 hvortil Nyrup svarer ”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 
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netværk.”372 Poul Nyrup afviger spørgsmålet, hvorfor seerne ikke får at vide om 
han har set de konkrete beviser. 

Nyhederne fortæller, at ”USA i dag overbeviste NATO om, at det var Osama bin 
Laden, der stod bag terrorangrebene i New York og Washington i dag for tre uger 
siden.”373 Lars Toft Rasmussen fortæller, at det hidtil har været en påstand fra et 
NATO synspunkt, at Osama bin Laden og hans netværk stod bag det dødbringende 
angreb. ”Ingen, bortset fra en snæver kreds af højtstående Amerikanere havde set 
beviserne. I dag fik Nato lov at kigge med.”374 

George Robertson udtaler ”The facts are clear and compelling. The information 
presented points conclusively to an al Qaeda role in the 11. of September 
attacks”375 og Nyhederne fortæller, at NATO nu er overbevist om, at angrebet kom 
udefra.376 

Tony Blair stiller de to valgmuligheder for Talebanstyret op igen, når han siger 
”As for the Taleban, they can surrender the terrorists or face the consequences.”377 
Responsen fra Taleban kommer i form af en udtalelse fra Abdul Salam Zaeef, 
ambassadør i Pakistan, som siger ”We don’t want to surrender that without any 
proof, any evidence. Where is the evidence? Where is the proof?”378 

Nyhederne viser et interview med en tidligere britisk kommandosoldat, som 
trænede Afghanerne i kampen mod de sovjetiske besættelsesstyrker. Han fortæller 
om deres hårdhed og ondskab, fortæller, at ”de der blev fanget led en grusom 
død.”379 Soldaten, Tom Carew udtaler: They cut them up bad. But that’s the way 
they are, you know. They have lost children, families, bombed. [...] Some of them 
would take 24 hours, 48 hours to die. And painful.”380 

Svenning Dalgaard siger, at Mujahedinerne er vanskelige modstandere, og at det 
farligste er deres evne til at udnytte hulerne i bjergene.381 Tom Carew udtaler, at 
”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. Russians had a 
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hard time like this.” Han afslutter ved at sige, ”And it is their game, they will 
dictatate the rules, you won’t.382 

3. oktober 
Nyhederne viser et langt indslag om den irakiske hærchef, der opholder sig i 
Danmark, samt to iranske flykaprere og to krigsforbrydere, hvoraf den ene stadig 
opholder sig i landet. Indslagene forbinder indirekte forbryderne med de 
terrorister, der stod bag den 11. september og udstiller terroristernes ondsindede 
hensigter og giver indtryk af deres nærhed til seerne.383 

Nyhederne fortæller, at der ingen udsigt er til at Taleban vil udlevere terrorlederen 
Osama bin Laden.384 

Beviserne for, at det var Osama bin Laden, der stod bag, er i fokus i Nyhederne. 
Caroline Boserup fortæller, at Mogens Lykketoft har givet udtryk for, at beviserne 
for, at Osama bin Laden står bag terrorangrebene skal være virkelig gode, ellers får 
det konsekvenser for NATO sammenholdet.385  

Kaare R. Skou fortæller, at flykaprerne satte elektroniske fingeraftryk med deres 
mobiltelefoner, at ”nogle af forbindelserne skulle føre direkte til Osama bin 
Ladens netværk og at det var nogle af de beviser som NATO fik fra USA dagen 
før. Skou fortæller, at udenrigsministeren orienterede Udenrigspolitisk nævn om 
beviserne, men at der er ”flere slags beviser, forsikrer regeringen, som man dog 
foreløbig er nødt til at holde hemmelige.386 

Mogens Lykketoft siger adspurgt, at han føler sig ”ret overbevist om”, at beviserne 
ville holde i byretten, hvis det var en dansk sag.387 Per Stig Møller siger, at ”Når 
regeringen mener der 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.”388 
Mogens Lykketoft udtaler, at ”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.”389 Per Stig Møller uddyber sin kommentar 
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ved at sige, at ”jeg må stole på at beviserne er gode nok, når regeringerne i alle 
NATO landene finder dem gode nok.390 

Søren Søndergaard, Udenrigsordfører, Enhedslisten, stiller sig mere tøvende over 
for sagen. Han siger: ”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.391 

Caroline Boserup siger til sidst i Nyhederne, at ”Afghanistan risikerer et militært 
angreb, hvis terrorlederen Osama bin Laden ikke udleveres snart.”392 

4. oktober 
Pia Kjærsgaard går imod det fjendebillede, som USA, Storbritannien og Danmark 
blandt andet har bidraget til, som lægger vægt på, at krigen ikke handler om 
muslimer og islam. Kjærsgaard siger tværtimod, at ”det ikke alene var terrorister, 
der skal bekæmpes, men at det var islam, der skulle bekæmpes.”393 

Nyhederne viser et indslag, der fortæller, at Storbritanniens Premierminister Tony 
Blair ”i Underhuset fremlagde beviser for, at den efterlyste Osama bin Laden er 
ansvarlig for terrorangrebet mod USA.”394 

Anne E. Skousen fortæller, at mindst tre af de kaprere, der fløj to fly ind i World 
Trade Center havde nære forbindelser til Osama bin Laden, ”et entydigt bevis på, 
at bin Laden stod bag attentatet på USA. Det mener i hvert fald den britiske 
Premierminister, der i dag havde indkaldt Underhuset til et ekstraordinært møde. 
men Blair fremlagde også andre beviser.”395 

Tony Blair vises følende udtale: 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 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.”396 
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Anne E. Skousen siger, at ”Blair understregede, at de must 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. Med mindre, at Talebanstyret indvilger i 
at udlevere bin Laden, det har styret hidtil kategorisk nægtet.”397 

Tony Blair udtaler, at ”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.”398 

Udtalelser fra britiske politikere sidst i udsendelsen definerer fjenden som 
modsætningen til ”vores værdier.” Fjenden bliver præsenteret som ”those who 
seek to take away our freedoms” 399 og som en ”direct threat to civil liberties and it 
would men we were sacrificing the rights we are supposed to be defending.”400 

5. oktober 
Nyhederne viser et indslag, der følger op på Pia Kjærsgaards udtalelser om islam 
som en del af fjendebilledet. Reaktionerne fra andre politikere er hårde.401 

Mikael Kamber fortæller, at den amerikanske efterretningstjeneste har fremlagt 
beviser for at der er flere angreb på vej. Han siger, at ”I det øjeblik et angreb på 
Afghanistan går i gang, så er det sandsynligt, at Osama bin Laden vil gå til 
modangreb.402 Anne E. Skousen uddyber, at efterretningstjenesterne er så 
overbeviste, at de i al hemmelighed orienterede den amerikanske kongres om 
sandsynligheden af nye terrorhandlinger.403 John Ashcroft, Justitsministeren i 
USA, siger at ”there is a significant threat of additional terrorist activity in the 
United States. That the threat of terrorist activity may well escalate, as the United 
States respond on the assault on the United States, to the acts of war perpretrated 
against the United States and our people.404 

Nyhederne fortæller, at de nye beviser angiveligt stammer fra efterretningskilder i 
England, Tyskland, Afghanistan og Pakistan,405 og at de amerikanske 
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efterretningstjenester ikke har villet oplyse, hvordan de nye oplysninger om Osama 
bin Ladens planer er kommet frem og hvad planerne går ud på.406 

Michael Kamber 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.”407 Seerne får at vide, at Pakistan er blandt de få lande, der 
har støttet Talebanerne, men at ”efter Blairs besøg er Pakistan nu overbevist om, at 
Osama bin Laden er skyldig. Michael Rathje 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.408 

6. oktober 
Nyhederne fortæller om mobilisering i central-asien ”i kampen mod Afghanistan 
og Osama bin Laden.”409 Fjenden er defineret, og Nyhederne fortæller, at USA 
både diplomatisk og strategisk er klar til at sætte en operation i gang. Seerne får at 
vide, at USAs præsident advarer Talebanstyret, at han siger ”at tiden er ved at løbe 
ud.”410 

Jes Dorph Petersen diskuterer den forestående operation med Dan P. Termansen, 
orlogskaptajn, Forsvarsakademiet og fjenden er fuldt ud defineret som 
Talebanstyret og Osama bin Laden. Termansen siger, at ”Talebanstyret netop har 
sagt, at de vil kæmpe et nyt styre med guerillakrig og det er jo netop den situation 
som vi så under den sovjetiske besættelse af Afghanistan tidligere.”411 

Nyhederne viser et indslag om de sølle vilkår i Afghanistan, Fortæller om en mor, 
der ikke kan brødføde sine børn og om en dreng, der er opereret for tarmslyng. 
”Han var så sulten, at han spiste sten.”412 Michael Rastrup Smith siger, at 
kvinderne i slør ankommer i endeløse rækker og at ”kvinderne i deres slør ligner 
spøgelser. I virkeligheden er de blevet det.”413 Alt sammen vilkår, som Taleban må 
have ansvaret for. 
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Nyhederne viser et indslag om amerikanske soldater, der forbereder sig på krigen. 
Poul Erik Skammelsen siger, at ”det meget vel kan være folk fra Fort Bragg, der 
kommer til at stå ansigt til ansigt med Osama bin Laden.”414 

Nyhederne fortæller, at ”Verden over vokser frygten for ny terrorangreb, også her i 
Danmark”415 og at betonbunkere og sikringsrum i boligblokke og hos firmaer slet 
ikke er beregnet til kemiske og biologiske terrorangreb.416 Her understøttes 
fjendedefinitionen af den potentielle fare for kemiske og biologiske angreb, selv 
om fjenden i dette tilfælde, Osama bin Laden, ikke er kendt for anvendelsen af 
disse. 

7. oktober 
Nyhederne fortæller at ”det ventede angreb på Afghanistan er i gang.” Jes Dorph 
Petersen gentager meldingen, siger, at ”det er det længe ventede angreb på 
Afghanistans Talebanstyre der, og jagten på Osama bin Laden som nu er i gang. 417 
Kommentarer om ”det ventede angreb på Talebanstyret i Afghanistan”,418 at det er  
”reaktionen som verden har ventet på siden 11. september”419 og lignende bliver 
gentaget regelmæssigt i Nyhedernes dækning. 

Niels Brinch fortæller, at angrebet vil være rettet mod den infrastruktur, som 
Taleban trods alt har, selv om det absolut ikke er noget særligt udviklet land.420 Jes 
Dorph-Petersen siger, at ”Niels Brinch fortalte før, at Talebans højborg er i byen 
Kandahar, og at det også er er man mener, at Osama bin Laden 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.”421 Niels Brinch siger kort 
efter, at han ikke tror, at ”de angreb vi ser nu er rettet mod Osama bin Laden eller 
hans tilholdssted” og tilføjer, at han tror han gemmer sig ude i bjergene i nogle 
bjerghuler og bliver meget vanskelig at finde.422 

Jes Dorph-Petersen fortæller, 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 Osama bin Laden i Afghanistan, altså 
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en islamisk retssag i Kabul, men det har amerikanerne, den amerikanske præsident 
så sent som i dag sagt nej til. 423 

Talebans militære formåen kommer i fokus i Nyhederne. Seerne får oplyst, at 
Taleban ikke har så mange ”High Value Targets”, som f.eks. lufthavne, 
ammunitionsdepoter, brændstofdepoter, kommunikationstårne, antiluftskyts, 
missiler og antiluftskystsmissiler.424 Niels Brinch taler om ”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”425 eftersom angrebet er rettet mod 
kommunikationen. Brinch fortæller senere, at ”deres kommunikationsmidler er 
ikke så avancerede”,426 at de har ”nogle anti-luft missiler, nogle rimelig avancerede 
nogen, nogle russisk fremstillede nogen. Hvor mange de har er stadig lidt idet 
uvisse”427 og at modstanderne er ”væsentligt dårligere til at håndtere situationen 
om natten end amerikanerne er.”428 

George W. Bush fortæller, at ”We are supported by the collective will of the 
world” og definerer Taleban og Osama bin Laden derved som venneløse. Han 
fremstiller konflikten som Talebans valg: ”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 citezens, unjustry detained in your country. None of these demands were 
met. And now, the Taleban will pay a price.” Han beskriver modstandernes 
respons: Initially, the terrorists may burrow deeper into caves,” hvilket understøtter 
fjendens dyriske karakter.429 Niels Brinch simultanoversætter Bush’ tale, fortæller 
at han taler om ”det undertrykte folk i Afghanistan”, om ”alle de mange, som 
sulter og lider i Afghanistan” og at terroristerne ”kaster vrag på denne store 
religion.” Han oversætter videre, at ”Ethvert land har valget at foretage. Hvis noget 
land sponsorer terrorisme, så bliver de fredløse og så vil de gå den ensomme vej, 
med fare for dem selv.” Igen er fjendens valg af konflikten i fokus, hvilket bliver 
understreget af udtalelsen om, at ”Vi har ikke bedt om denne opgave.”430 Bush 
definerer fjenden ydermere indirekte via modsætningsforholdet til ”the value of 
freedom”431 og ved at sige, at ”fred og frihed vil sejre.”432 
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Niels Brinch siger, at ”en ting er, at man bomber det, som Bush kalder det onde 
terrorregime, Talebans onde terrorregime” men at man ikke kan undgå, at der 
kommer civile og uskyldige til skade ved de her bombardementer.”433 Han 
fortæller, at Talebanstyret ”er et styre man godt vil af med fordi man mener, at de 
er hovedansvarlige for den terrorisme fra terrororganisationen al Qaeda. Den som 
Osama bin Laden er mistænkt for og udpeget som skyldig for efter terrorangrebene 
den 11. september.”434 

Niels Brinch fortæller, at Reuters rapporterer, at ”mindst tre træningslejre tæt på 
Jalalabad er blevet ramt, og at det her er oplysninger, som vi faktisk har ventet på, 
nemlig, at de baser, som Taleban har, de ville blive ramt og de baser Osama bin 
Laden måtte have er også blevet ramt.”435 

Jes Dorph-Petersen udtaler, at ”nedtællingen til angrebet på Talebanstyret har 
været i gang siden det stod klart, at Osama bin Laden stod bag terrorangrebet i 
New York.”436 Michael Ramsgård fortæller, at ”Taleban forsøgte igen at trække 
tiden, men forgæves. Angrebet på Afghanistan er i gang”437, uden at uddybe, 
hvordan. 

Afghanernes militære historie bidrager til fjendedefinitionen. Nyhederne fortæller, 
at ”befolkningen flygter og hæren er i en meget sørgelig stand”, men at 
Afghanistan alligevel ikke er nogen nem fjende, med henvisning til, at ”både 
russere og briter før har brændt fingrene.”438 Winnie Laursen fortæller, at 
”Sovjetunionen har, til trods af sin militære overlegenhed lidt et sviende nederlag” 
og at Afghanistan altid har været et selvstændigt folk, ”der ikke har villet 
underlægges fremmede magter.”439 Bo Bishoff, Chef for Den danske 
minerydningsgruppe uddyber dette ved at sige, at ”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.”440 

Seerne får at vide, at den afghanske hær i dag råder over omkring 50.000 mænd, 
”ikke noget imponerende antal. Det militære udstyr er forældet og nedslidt” men at 
”Afghanerne har et effektivt våben. De kender deres bjergrige og golde landskab 
bedre end nogen andre.”441 Jes Dorph-Petersen siger, at ”det afghanske militær, 
[...] slet ikke har ressourcer, der kan hamle op med det som briterne og 
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amerikanerne kommer med”,442 hvorefter Niels Brinch fortæller, at ”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.” Han siger yderligere, at de råder over 
både nogle russiske ”og så, ironisk nok, amerikanske Stinger missiler, de missiler, 
der blev berømte eller berygtede efter krigen i Afghanistan mellem Sovjetunionen 
og Mujahedin, der blev støttet af CIA”. Brinch fortæller, at CIA forærede nærmest 
1.000 Stinger missiler og at 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, men at han har læst ”at Osama bin Laden 
muligvis har foræret 50 af dem væk til en anden ekstrem terrororganisation.443 

Niels Brinch siger, at Taleban ikke kan gøre ret meget med deres antiluftskyts, 
men fremhæver 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” og tilføjer at ”han er 
bestemt ikke nogen sjov person at komme op at slås med.”444 Han oplyser seerne 
om at Talebans kampfly er ”gamle, russiske kampfly” og at deres kampvogne er af 
typen T55, hvor ”T55 står for årstallet, hvor kampvognene nærmest blev opfundet, 
så det er rimelig gammelt.”445 

Nyhederne viser en del af George Bushs tale fra lige efter, at angrebet blev indledt, 
hvor han leverer en endelig definition af fjenden, når han siger, at ”the United 
States military has begun strikes against al Qaeda terrorist training camps and 
military installations of the Taleban regime in Afghanistan.” 

Niels Brinch fortæller, at Kandahar er det sted, ”hvor Taleban er født” og 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.” Han fortæller, at Jalalabad er angrebet, ”der ligger en lufthavn”, at 
Kabul er angrebet, ”der ligger en lufthavn, 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.”446 

Jes Dorph Petersen siger, 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.447 Niels Brinch fortæller, at ”Taleban har kaldt Jihad flere gange, 
det vil de selvfølgelig sige nu, det er meget voldsomt, hvis muslimer rundt i verden 
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vælger at leve op til det, de har jo truet indirekte, eller antydet, at et angreb vil 
udløse terror, og det har Osama bin Laden heller ikke været sen til at sige i de 
seneste meldinger man mener er kommet fra ham, i har en fax her for ti dage siden, 
der er lidt tvivl om, hvorvidt den fax er ægte, der truer han med det.”448 

Nyhederne viser et indslag, der giver seerne et overblik over al Qaedas opbygning, 
hvoraf det fremgår, at Osama bin Laden sidder øverst i ledelsen og at der 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. Herunder er der fire 
særlige komitéer, der rapporterer til Shura Majilis.” Komitéerne er 
militærkomitéen, som har ansvaret for rekruttering, træning, indkøb af våben, 
støttefunktioner og militære operationer; Finanskomitéen, som har ansvaret for at 
skaffe penge; Den religiøse og den juridiske komité som skal sikre, at al Qaedas 
synspunkter altid er i overensstemmelse med koranen, og Mediekomitéen som 
udspreder al Qaedas synspunkter og begrunder og forsvarer organisationens 
politiske og militære aktiviteter. Under de fire komitéer er der ifølge Nyhederne 24 
grupper med en mere uformel forbindelse til al Qaeda. Nyhederne viser et kort 
over Europa, Afrika og dele af Asien, hvor de lande, hvor al Qaeda er til stede 
bliver fremhævet med rød. Niels Brinch 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.” Brinch siger, at efterforskningen efter den 11. september har vist, at ”de altså 
også i årevis kan gemme sig i USA, Belgien, Holland og Tyskland” og at politi og 
efterretningstjenester tidligere har afsløret celler i Italien, Storbritannien, Canada, 
Yemen og Albanien.449 

Poul Erik Skammelsen fortæller, at Bush har sagt 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.” Han siger, at der har 
været mange diskussioner om man skulle begrænse det her til Afghanistan og bin 
Laden, ”sådan som man har kunnet fornemme, at Colin Powell, 
Udenrigsministeren har gået end 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.”450 Her opbygges der et meget løst 
defineret fjendebillede, som åbner op for en betydelig udvidelse i fremtiden. 

Poul Erik Skammelsen bliver spurgt til frygten for ”nye forfærdelige aktioner som 
den, den 11 september”.451 Han gentager oplysningen om, at CIA og FBI har 
briefet folk i Kongressen om , at faren for et angreb, nu hvor amerikanerne slår 
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igen, faren for endnu et terrorangreb, endnu en terroraktion af en eller anden art, er 
større end den har været hidtil.452 

Niels Brinch fortæller, at den Nordlige Alliance, Talebans modstandere ”har meldt 
om Taleban, både officerer og tropper, der deserterer, der har deserteret i de 
seneste dage. 

Nyhederne fortæller, at ”blandt de afghanske flygtninge og den del af den 
pakistanske befolkning som er Pashtunere ligesom Afghanerne, er støtten til 
Talebanstyret meget udtalt.”453 

Tony Blair siger, i en tale til nationen, at Storbritannien ”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 supportet by the Taleban regime inside Afghanistan.” Her slår han 
fjendedefinitionen fast og lægger bagefter vægt på, at krigen er fjendens valg. ”It is 
more than two weeks since an ultimatum was delivered to the Taleban 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. 
They chose to side with terror.”454 

Blair definerer fjendebilledet mere detaljeret, når han fortæller, at ”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 Taleban. [...] 
We have set the objectives; to eradicate bin Laden’s network of terror and to take 
action against the Taleban regime that is sponsoring him.455 

Blair slår meget udtalt på den potentielle fare, som fjenden kan udgøre i fremtiden. 
”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 wconomies, the threat to the stability of the world.” Ifølge Blair 
opvejes den fare, som krigshandlingerne udgør, af fjendens trussel mod stabiliteten 
i verden. Han påpeger indirekte de dårlige vilkår, som Taleban har skabt for sin 
befolkning i Afghanistan. Han siger, at ”We have to act, for humanitarian reasons 
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to alleviate the appalling suffering of the Afghan people, and to deliver stability so 
that people from that region stay in that region.456 

Blair fortæller, at ”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 our own self-defence to protect 
British lives.” Han taler om de økonomiske konsekvenser af angrebet den 11. 
september og siger, at ”Our prosperity and standard of living therefore require us 
to deal with the terrorist threat.” 

Tony Blair tager en ny vinkel på fjendedefinitionen i talen. Han siger: ”We act 
because the al Qaeda network and the Taleban regime are funded in large part on 
the drugs trade. Ninety per cent of all heroin sold on British streets originates from 
Afghanistan. Stopping the trade is, again, directly in our interest.”457 

Blair udtaler, at Islam ikke er fjenden, men terroristerne: ”They are terroists 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.”  

Han understreger endnu en gang, at fjenden valgte krigen selv, når han siger, at 
”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” og siger, at angrebet den 11. september var ”an attack on our freedom, our 
way of life and attack on the civilised values the world over.” Blair afslutter talen 
ved igen at antyde, at fjenden selv har valgt krigen: ”We waited so that those 
responsible could be yielded up by those shielding them. That offer was refused. 
We have now no choice.”458 

Jes Dorph-Petersen fortæller, 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.”459 Jes Dorph siger, 
at Taleban ”har kaldt det her for Jihad, altså en hellig krig, det angreb, der altså er 
sat i gang tre steder over Afghanistan.”460 

Ulla Terkelsen kommenterer Tony Blairs tale og siger, at Storbritannien er gået i 
krig af princip, ”og princippet i det er, at vi skal gå i krig og bekæmpe den 
ondskab, der breder sig med terroren.”461 

                                                        
456 Tony Blair, DVD 2453a, 01.03.36 – 01.12.49 
457 Tony Blair, DVD 2453a, 01.03.36 – 01.12.49 
458 Tony Blair, DVD 2453a, 01.03.36 – 01.12.49 
459 Jes Dorph-Petersen, DVD 2453a, 01.12.49 – 01.14.06 
460 Jes Dorph-Petersen, DVD 2453a, 01.12.49 – 01.14.06 
461 Ulla Terkelsen, DVD 2453a, 01.14.06 – 01.15.10 



 68 

Jes Dorph-Petersen omtaler de otte nødhjælpsarbejdere fra bl.a. USA, der sidder 
anholdt i Kabul for at have udspredt kristn viden eller forsøgt at argumentere for 
kristendommen i landet, hvad jo er en forbrydelse.462 

Jes Dorph-Petersen gentager oplysningen om, at ”mange af Talebanstyrets soldater 
deserterer og flygter ud af landet” og tilføjer, at ”det er vel også en del af den 
moralske krig, det forsøg på at svække deres tro på, at de kan gøre modstand.463 
Dan P. Termansen tilføjer, 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 Talebanerne.”464 

Nyhederne viser en tekstmeddelelse fra ”Taleban-ambassadør i Afghanistan” som 
citeres for at sige: ”Vi forsøgte at finde en løsning, men USA har valgt magt og 
arrogance. Fattige Afghanere vil dø, USA er ansvarlig.”465 

Dan P. Termansen siger, 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.”466 

Martin Ramsgård fortæller, at ”Talebanstyrets ambassadør i Pakistan her i 
eftermiddags kom med endnu en melding, som resten af verden ikke kunne 
acceptere. Styret tilbød selv at retsforfølge bin Laden.”467 Bagefter vises der en 
udtalelse fra ambassadøren, som kommer via en talsmand: ”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.”468 

Jes Dorph-Petersen udtaler, at ”diplomatiet har i hvert fald 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.469 

Jes Dorph Petersen spørger mineryddereksperten Bo Bischoff om det er hans 
vurdering ”som vi hører fra Kabul, at hundredevis, måske tusindvis af 
talebansoldater har deserteret, altså, at moralen i det afghanske styre er meget lav, 
at folk flygter fordi de simpelt hen ikke tror på Taleban.”470 Bo Bishoff svarer, at 
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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” og tilføjer, at ”der er bekvemmelighedstalebanere, ligesom der var 
bekvemmelighedsnasister under anden verdenskrig.” Bo Bischoff afslutter ved at 
sige, at hans vurdering er, at ”hvis det går den gale vej, ja så hænger folk ikke 
på.”471 

Nyhederne fortæller, at det forlyder på Associated Press Bureauet, at Osama bin 
Laden, ”altså den hovedmistænkte for terrorangrebet den 11. september på 
Pentagon og World Trade Center, har sent en video, der blev offentliggjort af al 
Jazeera tv, der holder til i Kairo” og at Osama bin Laden siger, ”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”.472 

Nyhederne viser en tekstmeddelelse, hvor Talebans ambassadør i Pakistan citeres 
for at sige: ”Dette er et angreb på et uafhængigt land, og vi vil kæmpe til sidst 
mand. ”473 

Nyhederne fortæller om meldinger om en ny angrebsbølge, som ”skal være rettet 
mod Kandahar.” Niels Brinch siger, at ”det skulle være Talabanlederen 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.”474 Dette er en af få gange, at Talebanlederen bliver omtalt, 
personificeringen er nærmest udelukkende på Osama bin Laden. 

Nyhederne viser den første direkte udtalelse, der er kommet fra Osama bin Laden, 
hvor han vises tale i mikrofon, med klipper i baggrunden. Han er iklædt militærtøj 
og har et gevær i baggrunden. Første gang billederne vises mangler der lyd, men 
en tekstmeddelelse viser, at bin Laden siger, at ”America is filled with fear.”475 

Nyhederne gentager en del af Tony Blairs tale. De punkter, der bliver fremhævet 
er, at fjenden har fået et valg, men har valgt ikke at opfylde de krav, der er blevet 
stillet til den og Blairs kommentar om, at målene for angrebene er ”places we 
know to be involved in the al Qaeda network of terror, or against the military 
apparatus of the Taleban.”476 

Nyhederne viser nu Osama bin Ladens første udtalelse, en simultanoversætter 
forklarer, hvad bin Laden siger: ”[...] where peple got killed. This is not a crime. 
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Or in Iraq, who are being killed in Iraz. This is not a crime and those when they 
were attacked in Nairobi and those in Salaam were attacked. I say that these events 
have split the whole world in to two camps. The camp of belief and the camp and 
disbelief.” Oversætteren bliver afbrudt af endnu en simultanoversættelse fra Niels 
Brinch, siger bagefter: ”Shall support this relition. 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 thos who live in America will never 
taste security [...] unless we feel security and safety in our land in Palestine.”477 
Niels Brinch følger op på kommentaren ved at sige, at bin Laden henviser til den 
Palæstinensiske konflikt med Israelerne, ”som Osama bin Laden jo er gået meget 
op i og er allieret med, om man så må sige”478 og Jes Dorph-Petersen tilføjer, 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 verden, som 
støtter angrebene her.”479 

Steffen Jensen 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.”480 Jes Dorph-Petersen fortæller også, at ”både Osama bin Laden og 
Talebanlederen Mullah Mohammed Omar er i live.”481 

Niels Brinch fortæller, at Osama bin Laden tidligere har advaret USA, at han f.eks. 
har sagt, at ”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.”482 Jes Dorph-Petersen siger, at ”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 respons på den 
ignorante politik, altså den politik som Amerikanerne fører.”483 Han tilføjer 
yderligere, at ”det er helt tydeligt, at Osama bin Laden forsvarer terrorangrebet på 
USA og måske næsten indrømmer, at det var hans forfærdelige værk.”484 

Niels Brinch fortæller, at Osama bin Laden aldrig tidligere har påtaget sig skylden 
for nogen af de ting, han er mistænkt for og at ved nogle af de ting han er mistænkt 
for har beviserne mod ham været stærkere end ved andre. ”For bombningerne af de 
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amerikanske ambassader i Kenya og Tanzania, der sidder folk dømt, og flere af 
dem har fortalt de amerikanske myndigheder om, hvordan al Qaeda netværket var 
afbrudt. Eller var involveret, undskyld.”485 

Nyhederne viser et længere uddrag af George Bushs tale lige efter at angrebet 
begyndte, hvor han bl.a. definerer angrebsmålene som ”al Qaeda terrorist camps 
and military installations of the Taleban regime in Afghanistan” og understeger 
endnu en gang, at Taleban har haft valget om at undgå krigen, men ikke har 
opfyldt de opstillede krav. Målsætningen er, at ødelægge lejrene og deres 
kommunikationsmuligheder, ”we will make it more difficult for the terror network 
to train new recruits and coordinate their evil plans.” Bush trækker referencer til 
dyrenes og barbarernes verden, når han siger ”Initially the terrorists may burrow 
deeper into caves and other entrenched hiding places”, han taler om ”the oppressed 
people of Afghanistan”, ”the starving and suffering men and women and children 
of Afghanistan” og siger , at ”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.” Bush tilføjer, at ”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.” Bush siger, at ”we defend not only our prescious 
freedoms, but also the freedom of people everywhere to live and raise their 
children free from fear.” Her bliver fjenden defineret som modsætningen af 
friheden og den frygt den skaber. 486 

Donald Rumsfeld anvender samme retorik, siger, at ”We also seek to increase the 
cost of doing business for foreign terrorists who have chosen Afghanistan from 
which to organize their activities and for the Taleban regime, that continues to 
tolerate terrorist presence in those portions of Afghanistan which they control. 
[...] 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 harbours the 
terroists. To develop relationships with groups in Afghanistan that oppose the 
Taleban regime, and the foreign terrorists they support.”487 Niels Brinch 
opsummerer, at Rumsfeld siger, 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.”488 Brinch simultanoversætter 
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Rumsfeld tale, siger, at ”Vi står sammen med det afghanske folk, der bliver 
undertrykt, i kampen mod det regime, der huser terrorister. [...] Vi vil slå dem, der 
bruger terroren, dem , der huser, støtter terrorister.”489 

Niels Brinch fortæller, 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 Osama bin Laden 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.”490 Niels Brinch fortæller, at det altså var en 
reaktion på angrebet fra Osama bin laden. 

Nyhederne viser en tekstmeddelelse om, at ”Osama bin Laden opfordrer alverdens 
muslimer til at gå i kamp. Al Qaeda-Netværket er ”parat til konfrontation.””491 

Helle Lykke Nielsen, Lektor, Mellemøststudier, SDU, bidrager til billedet af 
krigen som en konflikt med muslimerne. Hun 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, hvorfor 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?””492 

Mogens Lykketoft gentager sin kommentar om, 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 sammenfiltrerede med Talebanstyret.”493 

Niels Brinch fortæller om en kvindelig journalist, som Taleban har tilbageholdt. 
Han siger, at hun ”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.494 

Jes Dorph-Petersen spørger antropolog Michael Tårnby om det overrasker ham, at 
”Osama bin Laden i videoen forsvarer og nærmest tager skylden for angrebet i 
New York og Washington den 11. september?”495 Tårnby svarer, at han ikke vil 
sige, at det overrasket ham, ”det har været vidst længe, at det var al Qaeda 
netværket, der stod bag. Beviserne er jo også kommet frem nu, de er blevet 
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fremlagt for NATO og der har man altså godkendt bevismaterialet, så det har altså 
kun været et spørgsmål om tid.”496 Han fortæller også , at han ikke har nogen 
grund til at betvivle, at l Qaeda ville køre videre, mere eller mindre uanfægtet selv 
om bin Laden ville blive tilbageholdt eller dræbt. ”Med den professionalisme vi 
har set at de har udført angrebene i USA den 11. september, der må være truffet en 
del forholdsregler.”497 Nyhederne viser bin Ladens udtalelse, via 
simultanoversætter, om, at ”those who live in America will never taste security and 
safety unless we feel security and safety in our land and in Palestine”498 hvorefter 
Michael Tårnby følger op på kommentaren ved at sige, at ”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.”499 

Helle Lykke Nielsen fortæller om bin Laden, at ”han er blevet symbolet på 
terroren, han er blevet terrorens ansigt. Han er kendt som en meget karismatisk 
person, én der har en stor udstråling, det er det, der har gjort, at han har fået så 
central plads hos mange muslimer. Men i virkeligheden, så ved vi jo ikke så 
forfærdeligt mange ting om det. Hvis man vidste mange ting om al Qaeda, så ville 
man jo have anholdt de mennesker for lang tid siden.”500 Hun fortæller, at ”Bin 
Laden er toppen af kransekagen, han er den, der er blevet udnævnt til terrorens 
ansigt på den ene side, og å er han også Islams ansigt for mange muslimer. Altså at 
han er blevet 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, det tror jeg er meget vigtigt. Men hvor stærk han er 
i sig selv, det er meget svært at bedømme.”501 Adspurgt siger Helle Lykke Nielsen, 
at ”vi kan frygte angreb ind i de vestlige samfund, det er det, der er det mest 
uhyggelige ved det. At man ikke kan forudse, hvor de vil komme. Det vil kræve så 
store sikkerhedsindsatser rundt omkring i vesten, at det nærmest er en umulig 
opgave.”502 

Nyhederne fortæller, at ”Talebanstyret igen i dag forsøgte at vinde tid, tilbød selv 
at retsforfølge Osama bin Laden i Afghanistan.503 Talsmanden for Talebans 
ambassadør i Pakistan udtaler, at ”If Americans are convinced that they have solid 
evidence, we are ready for his trial in Afghanistan and they have to produce that 
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evidence to the court.”504 En Talebanmodstander, talsmanden for  den Nordlige 
Alliance siger til gengæld, at ”Taleban-lederne nægter at udlevere bin Laden, og 
derfor har amerikanerne iværksat et angreb.505 

Jes Dorph-Petersen spørger Helle Lykke Jensen, hvem det er, der har den folkelige 
opbakning i Afghanistan, Taleban eller Nordalliancen,f506 hvortil hun svarer, at 
”det kan være ganske besværligt nogle gange at finde ud af, hvem der holder med 
hvem, og hvem der arbejder mod hvem.”507 

Niels Brinch omtaler USAs humanitære hjælp til Afghanerne, siger, at ”man 
fastholder det signal, vi er ikke mod Afghanistan, vi er ikke imod Islam, vi er imod 
Taleban og imod Osama bin Laden.508 

Steffen Jensen fortæller, at man i Pakistan har set 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. Det har slet ikke 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.”509 Skylden for dårligdommen ligger med 
andre ord hos Taleban. 

Niels Brinch udtaler, 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, eller det er så min udlægning, var ansvarlige for 
terrorhandlingerne i USA [...]. Så han [bin Laden] er i hvert fald meget tæt på at 
melde sig ind i gruppen af mistænkte kan man vist sige.”510 

Poul Erik Skammelsen fortæller, at Forsvarsminister Donald Rumsfeld har sagt, at 
”det handler ikke om en enkelt person, eller for den slags 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 har været til debat i Bush 
administrationen, at man f.eks. vil forsøge at gå efter Saddam Hussein.”511 
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Steffen Jensen fortæller, at man forventer, at der vil komme nogle store 
demonstrationer i Pakistan pga. angrebet. Han siger, at ”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 dobbelmoralsk i deres politik i forhold til den her 
del af verden, 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 fora t 
være korrupte og rådne.” Steffen Jensen siger, at ”det er der støtten til Osama bin 
Laden kommer fra. 512 

Nyhederne viser en tekstmeddelelse, hvor der står: ”I en meddelelse på video 
lovpriser Osama bin Laden terroristangrebet på USA den 11. september.”513 

Nyhederne fortæller, at ”Taleban meddelte tidligere i dag, at man sendte 8000 
mænd op i det område, den nordlige del af Afghanistan, det er dog ikke bekræftet, 
at så stor en styrke skulle være deroppe.”514 

Nyhederne gentager Osama bin Ladens kommentar om ”Attaks by God. And it ha 
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”515 og en kommentar fra 
Tony Blair, hvor fjendens valg er i fokus.516 

Tony Blair fremsætter en meget pragmatisk definition af fjenden, når han siger, at 
”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.”517 

Ulla Terkelsen siger i sin omtale om Tony Blairs rolle i optakten til krigen, at ”Der 
vil 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.” Hun siger yderligere, 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, 
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men vi er imod en international sammensværgelse mod den demokratiske livsform, 
som vi har her.”518 

Nyhederne viser en tekstmeddelelse om, at Taleban ambassadøren i Pakistan siger: 
”Vi forsøgte at finde en løsning, men USA har valgt magt og arrogance. Fattige 
afghanere vil dø, USA er ansvarlig.”519 

Niels Brinch 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 Talebans oplysning er altså kommet efter det. Så det er ikke 
hidtil, hverken be- eller afkræftet. Den specifikke oplysning.”520 Jes Dorph-
Petersen følger op ved at sige, 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. 

Nyhederne viser Donald Rumsfeld udtale, at ”We have also targeted forces that we 
know support terrorist elements within Afghanistan and critical terror sites. 
President Bush has repeatedly emphasized that we will hold accountable any who 
help terrorists as well as the terrorists themselves.”521 

Det fremgår af en tekstmeddelelse, at det iranske udenrigsministerium siger, at 
”Militærangrebet på Afghanistan er ”uacceptabelt.””522 

Nyhederne viser et kort interview med en herboende flygtning fra Afghanistan, 
som siger, at man føler sig så magtesløs. ”Man kan jo ikke andet end at håbe på det 
bedste, det føles som en eller anden tomhed lige nu. At se ens land blive 
bombarderet. 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.” 523 Et følelsesladet indslag fra Afghanernes side. 

Anders Jericow, ny chefredaktør for Information, som også er mellemøstekspert, 
siger, at ikke umiddelbart skulle være en konflikt mellem den muslimske verden 
og vores verden om terror. Han siger, at ”ret beset har mange arabiske regeringer 
haft deres egne problemer med bin Laden, jeg tror de vil ønske at Osama bin 
Laden bare forsvandt fra jordens overflade lynhurtigt, så de kunne vende tilbage til 
deres hverdag.” Jericow siger, at ”dette er ikke en krig mod Islam, men kun imod 
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terrorister” og fortæller, at 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. De her regimer balancerer 
simpelt hen på en knivsæg imellem at skulle overgive sig til befolkningens vrede 
imod USA, eller på den anden side acceptere, at befolkningen finder ud af, at 
regimerne kun sidder der takket være USA.”524 

Nyhederne viser en udtalelse fra Rahim Mulla, talsmand for Nordalliancen, som 
siger ”The Taleban and the leader of Taleban refuse to hand over Osama bin 
Laden. Now, the American attack began, we support because the Taleban supports 
terrorists.”525 

Anders Jerichow siger, at ”det Afghanistan har brug for i øjeblikket er social 
udvikling, Taleban har desværre ikke kunnet tilbyde det” og tilføjer, at han 
desværre heller ikke tror, at den Nordlige Alliance kan indlede skyggen af lige 
præcis det. Han fortæller, at ”undertrykkelsen af Afghanistan ikke er ny, Taleban 
har haft magten i fem år”. Jerichow siger, at ”han tror, at det fra USA ikke er ment 
som en krig mod Islam, men at der har været stor tøven i den muslimske verden 
over for USA” og 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 World Trade Center i New York skyldtes hans støtte til 
Palæstinensernes kamp, så er Osama bin Laden meget opmærksom på, hvor han 
kan skaffe sig støtte i den islamiske verden. Det er ved at gøre sin egen kamp til 
Palæstinensernes kamp.”526 

Nyhederne omtaler det iranske udenrigsministeriums kommentar til angrebene, de 
siger, at angrebene er uacceptable ”hvilket må siges at være en meget mild form 
for udtalelse i forhold til den retorik, der hersker mellem de to lande.”527 

Nyhederne siger, at Osama bin Laden, ”den egentlige hovedfjende for 
amerikanerne og briterne, kalder angrebet mod Afghanistan en krig mod Islam.” 
Kommentaren om Amerikas sikkerhed bliver gentaget, efterfulgt af et langt indslag 
om Osama bin Ladens personlige baggrund. Nyhederne fortæller, at han stammer 
fra Saudi Arabien og at han kommer fra en stenrig familie.528 Niels Brinch 
fortæller, at Osama bin Laden blev født i Rijad i Saudi Arabien, ”det helligste 
område i verden for alle muslimer, her ligger Mecca, som enhver rettroende 
muslim skal besøge, mindst en gang i sit liv.” Han fortæller, at ”Osama 
Mohammed bin Ahwad bin Laden blev født her i 1957” som det syttende af i alt 
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52 børn som hans far, Mohammed bin Laden fik med adskillige koner. Brinch 
fortæller, at faren var en af de mest respekterede og velhavende entreprenører i 
landet, som blandt andet fik til opgave, at renovere de hellige byer, Mecca og 
Medina, ”et yderst følsomt projekt.”529 

Niels Brinch fortæller, at Osama bin Laden i 1979 fik sin eksamen som 
civilingeniør fra King Abdullah Shish Universitetet i Jeddah og at det var her han 
blev dybt religiøs. I december 1979 forlader bin Laden Saudi Arabien og tager til 
Afghanistan for at deltage i Mujahedins kamp mod den røde hær. Han står i årene 
1980-1986 for indsamling af midler til Mujahedin og har omfattende rejser og 
kontakter i hele verden. I 1986-1989 deltager han i flere slag mod den røde hær og 
finansierer op til 20.000 Mujahedin soldater under sig som Guerilla leder. I 1988 
etablerer bin Laden al Qaeda, i første omgang til at skaffe krigere og penge til den 
afghanske modstand.530 

Nyhederne fortæller, at bin Laden vender tilbage til Saudi Arabien som en helt 
efter at Sovjet trækker sig ud af Afghanistan i 1989. Seerne får oplyst, at Irak 
invaderer Kuwait i august 1990, uden at forbindelsen til bin Laden bliver forklaret 
og at han i 1991 flygter fra Saudi Arabien fordi styret er efter ham på grund af hans 
modstand. Han tager til Afghanistan og senere til Kartum i Sudan. Nyhederne 
fortæller, at en USA ledet koalition i 1991 udkæmper Golfkrigen og at 
amerikanske soldater udstationeres i Saudi Arabien.531 

Nyhederne fortæller, at bin Laden og hans støtter i 1992 vedtager, at al Qaeda skal 
samarbejde med alle islamiske grupper, uanset deres forskellige orientering til 
Islam, mod den fælles fjende, USA, at USAs styrker på den arabiske halvø skal 
angribes og at USAs styrker på Afrikas horn, inklusive Somalia, skal angribes.532 

Niels Brinch fortæller, at den største provokation for bin Laden var, at 
amerikanske soldater var så tæt på Mecca og Medina. ”USA var hovedfjenden o de 
skulle angribes med alle midler, mod alle. Såvel civile som soldater.”533 Niels 
Brinch fortæller, at det anslås, at al Qaeda har mindst 5000 mænd under våben, 
alene i Afghanistan, hvoraf de fleste deltager i den afghanske bofgerkrig mod den 
Nordlige Alliance, al Qaeda brigaden hedder 055. Niels Brinch tilføjer, at den har 
lejre i Khost, Mahavia, Kabul, Jalalabad, Kunar og Kandahar og depoter i Tora 
Bora og Liza.534 
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Niels Brinch fortæller, at Osama bin Laden aldrig nogensinde direkte har påtaget 
sig skylden for nogen af de terrorangreb som man mener, at han står bag, at han 
flere gange har givet interviews, også til vestlige journalister, hvor han er blevet 
citeret for følgende udtalelser535: 

”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 

”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 

Niels Brinch siger at ”det passer, det er et interview han har givet til CNN i 1997, 
til journalisten John Miller. 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.”536 

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.” 

”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.”537 Til journalisten John Miller, 1998 

Dan Petersen, teologistuderende, som har rejst meget i Afghanistan, siger, at 
”Afghanerne er 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.538 

Dan Petersen fortæller, at ”der er så også tegn å at Talebans folk er begyndt at 
desertere”539 hvorefter Jes Dorph-Petersen spørger om det er ”fordi de kan mærke, 
at de er i den her ekstreme modvind fra det meste af omverdenen?”540 Dan 
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Petersen siger, at de godt kan mærke hvilken vej det går og siger, at ”da det 
kommunistiske styre sad i Kabul begyndte at falde, der begyndte der også flere og 
flere at falde fra, da vinden begyndte at vende.”541 Han siger også, 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.”542 

Per Stig Møller, den Konservative udenrigsordfører udtaler, at de arabiske ledere 
ikke er glade for Taleban og at 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.543 

Poul Nyrup Rasmussen udtaler, at angrebet ”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 forfærdelig terroraktion den 11. 
september. Beviser som både USA og Storbritannien med flere har fremlagt, viser, 
at der er en klar sammenhæng.”544 

Nyrup bruger samme pragmatiske retorik som Tony Blair, når han siger ”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.”545 

Poul Nyrup Rasmussen taler om, at han er opmærksom på, at mange danskere i 
aften spørger sig selv, hvad 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.”546 

Han beder 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.”547 Han siger også, at han ”gerne særskilt i aften [vil] understrege, at 
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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.”548 

Nyhederne viser en tekstmeddelelse om, at Iraks leder, Saddam Hussein, siger, at 
”USA skal vise verden sine beviser for terrorangrebet den 11. september.”549 

Per Stig Møller udtaler, 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. 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.”550 

Jes Dorph-Petersen spørger Per Stig Møller om, ”hvordan vesten kan overbevise 
den islamiske verden om at aktionen er rigtig?”551 Han svarer, at ”det gør man ved 
at udløse aktionen samtidig med, at den arabiske verden ventede den.” Han tilføjer, 
at ”der ikke [er] nogen af lederne i den arabiske verden, som ville overleve i en 
time, 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.”552 

Per Stig Møller siger, at opgøret ikke kun finder sted i Amerika og Afghanistan, 
”tilbageslaget 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.” Han siger yderligere, 
at man skal ”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.”553 

Per Stig Møller siger, at han ”også var 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.”554 

Niels Brinch fortæller, at i Sahranje, ”der er lokalbefolkningen ved at gøre oprør 
mod Talebanstyrets repræsentanter, politifolk eller andet.”555 
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Steffen Jensen 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 mindre end man hidtil har troet 
og langt den største del af den pakistanske befolkning støtter den pakistanske 
regering i at støtte USA.”556 

Nyhederne viser en tekstmeddelelse om, at ”Det Hvide Hus afviser videobeskeden 
fra Osama bin Laden”557 

Abdul Salam Zaleef, Taleban-ambassadør i Pakistan vises udtale: ”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 of Afghanistan.”558 

En tekstmeddelelse fortæller, at ”Osama bin Laden siger, at USA er ramt af sit eget 
hykleri.”559  

Dr. Abdul-Wahit Yassar, fra Indenrigsministeriet hos den Nordlige Alliance siger: 
”I think the Afghanistan people are the peace loving people and they are also 
against the terrorism so they will definately welcome these attacks.” Han udtaler 
også, at ”We don’t want any terrorist circle to have a bas in our country and to 
launch their attacks and to harass the international community from our soil. So we 
will also ty to clean them from our area.”560 

Nyhederne gentager kommentaren fra Bush om, at han for to uger siden ”gave 
Taleban 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 Taleban will pay a price.”561 Alexandra Strand 
Holm fortæller, at ”målene for aktionen blandt andet er Talebans militære 
positioner og terrornetværket al Qaedas træningslejre.”562 

Det fremgår af Nyhederne, at ”Den hovedmistænkte bag terrorangrebene mod 
USA den 11. september, Osama bin Laden, tonede frem på en egyptisk tv-station. I 
en båndet videotale hyldede han angrebet på USA.”563 En simultanoversat besked 
fra bin Laden vises: ”Attacks by God, and it has touched one of its best buildings. 
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And this is America filled with fear, from the nort to south, east to west. I thank 
God.”564 

Peter Lautrup-Larsen fortæller, at Statsministeren vil holde ”et møde med 
indenrigsministeren og sundhedsministeren om det civile beredskab, som vi er 
rustet til terrorisme med kemiske våben eller biologiske våben.”565 

Om frygten for flere angreb fra fjendens side siger Poul Erik Skammelsen , at den 
amerikanske præsident og vicepræsident ikke opholder sig det samme sted fordi 
”Man vil simpelt hen ikke have, at man ved at droppe en bombe på det Hvide Hus 
kan fjerne hele styret her” og om frygten i samfundet siger han, at ”der er en 
tydelig frygt rundt omkring for, at der skal ske et eller andet igen. Á la 11. 
september eller, at der skal ske noget på et stadion eller i et indkøbscenter, eller et 
eller andet. 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.”566 

Nyhederne viser et følelsesladet indslag om en afghansk familie i Danmark, som er 
bekymret for befolkningen i Afghanistan, især deres egen familie. ”Det er en 
tragedie, der er sket i USA. Der er vi enige alle sammen. Men de skal ikke lav 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.”567 Indslaget afsluttes 
ved, at Martin Ramsgård fortæller, at familien ikke støtter Talebanstyret, som de 
mener for længst skulle have udleveret Osama bin Laden.568 

Gerhard Schrøder udtaler, at ”det ikke drejer sig om at angribe det afghanske folk, 
men at ramme dem, der undertrykker folket og som skjuler internationale 
terrorister” og at han ”meget gerne endnu en gang pointere, at det her ikke er en 
kamp mod det afghanske folk, men en kamp mod terrorismen, og dem, der støtter 
terrorismen.”569 

Dan P. Termansen siger om operationen, 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 jaget vildt nu. Og kan ikke 
søge støtte hos Talebanstyret længere.” Om magtanvendelsen siger han, ”at der 
også ligger den regel om, at der kun skal bruges den militære magt, der er 
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nødvendig for at opnå det mål, altså ikke at gengælde men at fjerne den fremtidige 
trussel.” 570 

Nyhederne viser et indslag om en demonstration på Rådhuspladsen i København, 
hvor folk giver udtryk for deres sympati for den afghanske civilbefolkning.571 

Nyhederne viser et indslag, som fortæller om den støtte, som Osama bin Laden har 
i regionen. Niels Brinch fortæller, at Osama bin Laden støtter tre former for 
islamiske grupper, dem, der bekæmper regimer, som de mener er korrupte og 
forråder Islam, f.eks. i Saudi Arabien, Algeriet og Egypten, grupper, der bekæmper 
mod undertrykkelse af muslimske befolkningsgrupper, f.eks. Kosovo, Indonesien 
og Indien, og for det tredje grupper, der kæmper for oprettelsen af en islamisk stat i 
deres eget land, f.eks. Palæstina, Tjetjenien, Pakistan og Pomin Denau.572 

Niels Brinch siger, at ”al Qaeda er med over alt. Enten har de infiltreret andre 
grupper, samarbejder med dem eller har helt overtaget dem.” Han fortæller, at al 
Qaeda siden ’88 har haft det tætteste samarbejde med ekstreme islamiske grupper i 
Egypten, Algeriet og Yemen, at det i Egypten er ”den islamiske gruppe, Gamaj al 
Islamir og den egyptiske islamiske JIhad Al Gamaj al islamir, der begge to vil have 
omdannet Egypten til en ren islamisk stat”, i Algeriet er det ”Gia og Salafist 
grupperne, to grupper, der bekæmper det nuværende militærstyre i landet” og i 
Yemen er det ”Djasj Adin Abin al Islami” og derudover ”en række mindre 
islamiske partier i Indonesien, Libyen, Marocco og flere andre steder, der også gik 
sammen med al Qaeda.”573 

Helle Lykke Nielsen fortæller, at man ikke ved præcist, hvilke grupperinger al 
Qaeda består af. 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 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 
pludselig blomstrede en masse terrorisme, eller en masse fundamentalisme op og 
mange politiske bevægelser i Egypten, Algeriet og den slags steder. De folk er 
blevet sat i fængsel af det egyptiske styre og det algeriske styre, men resten er 
flygtet tilbage til det område.” Siger, at ”Det er dem, der udgør al Qaeda i dag, og 
som er meget stærkt militært veltrænede og ganske farlige.574 
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En tekstmeddelelse fortæller, at ”Kampe er brudt ud mellem Taleban-styrker og 
befolkningen i en af Afghanistans grænsebyer til Iran.”575 

Helle Lykke Nielsen fortsætter beskrivelsen af al Qaeda, siger, at ”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. De har en anderledes ideologisk, både religiøs og anti-amerikansk vinkel 
på tingene end Nordalliancen har.”576 Hun fortæller senere, at Taleban faktisk kom 
til ”med støtte fra vesten under det seneste opgør i Afghanistan.”577 

Jes Dorph Petersen siger til Helle Lykke Nielsen, at man vel ikke kan sige, at man 
med angreb på Kabul og nogle forskellige byer dernede kan 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.”578 Helle Lykke Nielsen siger til det, at ”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.”579 

Jes Dorph Petersen spørger ”hvis man fanger eller måske dræber Osama bin 
Laden, hvilken indflydelse vil det få på al Qaeda, det er jo chefen”580 hvortil Helle 
Lykke Nielsen svarer, 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.” Hun siger, at ”den vestlige 
strategi må være at sørge for at få optrevlet så meget som muligt. Og det er man i 
gang med.”581 

Bendt Bendtsen udtaler, at ”Det vi ser, er at USA er i gang med at rydde op, 
Talebanregimet har jo fået deres advarsler, de har ikke reageret. [...] Det er ganske 
forventeligt.” Han beskriver Talebanregimet og Osama bin Laden som ”udenfor 
det vi kalder pædagogisk rækkefølge.”582 

Nyhederne viser to tekstmeddelelser, en om at ”Osama bin Laden har mellem 50 
og 60 halv- og helsøskende, men familien slog hånden af ham i 1994” og en om at 
bin Ladens halvbror udtaler om terrorangrebet den 11. september: ”En tragedie for 
menneskeheden, en tragedie for min familie.”583 
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Nyhederne viser en tekstmeddelelse om, at ”Den irakiske præsident Saddam 
Hussein fordømmer den amerikansk-ledet ”agression.”584 

Osama bin Laden beskrives som ”fantastisk svær at finde, han gemmer sig i 
bjergene, det er hans bane, han kan lægge miner ud osv.” og det beskrives som et 
”meget risikofyldt arbejde” at forsøge at fange ham.585 Dan P. Termansen siger, at 
”jorden er begyndt at brænde under ham” og at ”han jo godt kan se, at hans 
opbakning fra Talebanstyret han har nydt under de sidste par uger. Den er nu ved 
at smuldre.”586 

Niels Brinch fortæller om ”det her oprør, der er i den by, der hedder Zaranj”, siger, 
at ”150 Afghanere i byen er gået til oprør mod den lokale Talebanmilits for at få 
dem smidt ud” og tilføjer, at ”de fleste af dem bryder sig ikke særlig meget om 
Taleban.” Han fortæller, 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.”587 

Niels Brinch fortsætter ved at fortælle, at ”Hvis man skal tro på de mennesker, som 
har været i Afghanistan indenfor de seneste år, så er Taleban absolut ikke særlig 
populære. De har indført lov og orden, men de har også skabt elendige vilkår for 
civilbefolkningen.”588 

Nyhederne viser et indslag om bekymrede Afghanere i Danmark. Ustad Zia Ulhaq, 
pensionist udtaler, at ”I fear about my people, about innocent people. About people 
who have been suffering from starvation, from having no houses, from having no 
security.”589 Morten Hansted 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.”590 

Nyhederne gentager kommentarer fra George Bush, om at Taleban ikke har rettet 
sig efter USAs ultimatum, og Osama bin Ladens kommentarer om, at Amerika er 
fyldt med frygt og, at USA ikke kan føle sig sikkert før der er sikkerhed i 
Palæstina. Om reaktionerne på angrebet siger Niels Brinch, at ”man måske kunne 
frygte sådan nogle spontane reaktioner, altså spontane vredesudbrud fra de 
personer, som støtter Osama bin Laden.” Han tilføjer, at ”bortset fra den gale mand 
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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.”591 

Nyhederne gentager indslaget om al Qaedas opbygning592 og et indslag fra 2. 
oktober, et interview med en tidligere britisk kommandosoldat, som trænede 
Afghanerne i kampen mod de sovjetiske besættelsesstyrker. Jes Dorph-Petersen 
indleder indslaget ved at sige, at ”Det er ikke nogen let opgave at kæmpe mod de 
veltrænede Talbansoldater i de afghanske bjerge.”593 

Han fortæller om deres hårdhed og ondskab, fortæller, at ”de der blev fanget led en 
grusom død.”594 Soldaten, Tom Carew udtaler: They cut them up bad. But that’s 
the way they are, you know. They have lost children, families, bombed. [...] Some 
of them would take 24 hours, 48 hours to die. And painful.”595 

Svenning Dalgaard siger, at Mujahedinerne er vanskelige modstandere, og at det 
farligste er deres evne til at udnytte hulerne i bjergene.596 Tom Carew udtaler, at 
”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. Russians had a 
hard time like this.” Han afslutter ved at sige, ”And it is their game, they will 
dictatate the rules, you won’t.597 

Jes Dorph-Petersen siger, at ”de kuperede bjergområder, [...] er Talebans 
hjemmebane, de kender alle hulerne”.598 

Dan P. Termansen bliver spurgt, hvad der venter de britiske eller amerikanske 
fanger, som bliver taget til fange. Han svarer, at ”Det er svært at forestille sig, men 
at vi sikkert kan genkende de scener, som var fra Somalia, i Mogadishu, hvor en 
amerikanske helikopterpilot blev trukket igennem gaderne, efter en bil og 
mishandlet.” Fortæller, 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 kan se den 
diplomatiske værdi af at have en tilfangetagen soldat. Hvis Afghanerne finder en 
amerikansk soldat ude i bjergene, så kan man jo ikke garantere for, hvilke følelser 
de har over for vedkommende.599 
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Om muligheden for at fange Osama bin Laden i bjergene siger Termansen, 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”.600  

Anders Fogh Rasmussen, formand for Venstre, udtaler, at han ”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.”601 

8. oktober 
Niels Brinch fortæller, at ”det er altså ikke kun Osama bin Laden, han har altså 
fem tusind mand under sig. Dem vil man i et eller andet omfang gå efter.”602 

Nyhederne fortæller, at George W. Bush fortalte om nye 
sikkerhedsforanstaltninger, der skal beskytte USA mod flere terrorangreb603 

Niels Brinch fortæller om ”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.”604 

Fjendebilledet bliver udvidet ved at Nyhederne fortæller, 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”.605 Dan P. Termansen fortæller, at ”de 
har allerede udnævnt en række lande, der var slyngelstater, så der kunne man jo 
starte med dem. Blandt andet Irak kunne være et eksempel”606 og tilføjer, at 
advarslen delvist er blevet dementeret på et pressemøde i det Hvide Hus. 

Poul Erik Skammelsen underbygger billedet, når han siger, 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.”607 

Nyhederne viser en udtalelse fra Talebans ambassadør i Pakistan, som via tolk 
siger: ”After the terrorist attack by the United States on Afghanistan, the obligation 
of all Afghans and all muslims is staying inside Afghanistan to defend against this 
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attack. Under the present circumstances we have not taken any contact with 
Osama, he is staying in Afghanistan. He is alive, he is inside Afghanistan.”608 

Anders Bech-Jessen fortæller, at angrebet på Afghanistan udløste voldsomme 
optøjer flere steder i nabolandet Pakistan.609 Beskrivelsen akkompagneres af 
billeder af folk, der kaster sten efter et politikøretøj. 

Tolken for Talebanambassadøren i Pakistan vises udtale, at ”This is a meaningless 
action and illegal and unresponsible act.”610 

Geoff Hoon, Storbritanniens forsvarsminister, fortæller, at ”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.”611 

Uffe Dreesen fortæller, at Taleban tidligere på dagen sagde, at angrebet havde 
kostet 20 menneskeliv, senere 6 eller 8 dræbte, ”uden at de tal har kunnet 
bekræftes af uafhængige kilder.” Han fortæller også, at ”Den erklærede 
hovedfjende var ikke direkte mål for angrebet og gik også fri.612 Dette bekræftes af 
ambassadøren i Pakistan, som via tolk siger, ”Yes, he is alive and inside 
Afghanistan.”613 

Niels Brinch fortæller, at ”den kvindelige 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.”614 

Geoffrey Hoon, forsvarsminister, Storbritannien udtaler, at ”What I can say is that 
our ambition is rather, in answer to the earlier question, to create conditions in 
Afghanistan, where there is a government that does not tolerate the terrorism 
within its borders, and does not engage encourage terrorism outside its borders. 
And therefore our action is designed to achieve that end.”615 

Kristian Almblad fortæller om vrede pakistanere i kam mod politiet pga. USAs 
angreb på Afghanistan og ikke mindst den pakistanske regerings støtte til angrebet. 
Han fortæller, at en 26 årig mand blev dræbt i de mange kampe og at ”i flere 
moskeer i byen opfordrede præster til Jihad, hellig krig.”616 Præsidenten udtaler, at 
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han er ”very positive that the vast majority are with us”617 men bagefter fortæller 
Nyhederne, at den støtte ikke var til at få øje på ”blandt de 10.000 demonstranter i 
byen Chaman på grænsen til Afghanistan. Her brændte folkemængden en dukke, 
der skulle forestille Musharraf af og råbte slagord for Osama bin Laden.”618 

Per Stig Møller afgrænser fjendebilledet igen ved at sige, at ”Det må ikke blive til 
en konfrontation med den arabiske/muslimske verden. Det skal fastholdes som en 
operation mod terroristerne.”619 

Søren Søndergaard, udenrigsordfører fra Enhedslisten udtrykker bekymring for, 
”at 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 kamp mellem den vestlige verden og islam, som han forsøger 
at opbygge.”620 

Poul Nyrup Rasmussen bliver spurgt til advarslen fra USA om, at det kan blive 
nødvendigt at angribe andre lande også, hvorefter han siger, at ”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.” Han 
tilføjer, at ”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.”621 

Anders Bech Jessen fortæller, at der har været tale om efter angrebene på USA, at 
de ikke kunne have været gennemført uden hjælp fra et andet lands 
efterretningstjenester, ”og her har alt peget på, at det kunne være Irak.”622 

Steffen Jensen siger om demonstrationerne i Pakistan, at ”det stadigvæk bare har 
været en lille brøkdel af nationen, som har været ude i gaderne for at 
protestere.”623624 

Talat Ayyaz, renseriassistent fra Pakistan udtaler sin støtte til Taleban: ”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.”  
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En anden Afghaner i Danmark, Zekria Mukhlavi siger til gengæld, at ”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.”625 Det samme synes en Afghaner, hvis navn ikke bliver vist, der siger, 
”I am happy with this attack, this is okay, because Afghanistan there were camps, 
terrorist camp training, by Osama bin Laden. Now they are destroying them, we 
are happy, that’s a good act I think.”626 

Mogens Lykketoft omtaler Taleban som ”dette rædselsfulde Talebanregimes 
sammenbrud”.627 

Nyhederne viser et indslag om konflikten fra en arabisk vinkel, dvs. om al Jazeeras 
dækning af konflikten. ”Verdens største militære og økonomiske magt, der bomber 
telte og fattige folk med tæpper. Sådan ser verden ud fra en arabisk vinkel i 
dag.”628 

Karsten Lund fortæller om en egyptisk general, som udtalte på stationen, at ”der 
ikke findes noget i hele Afghanistan, der koster lige så meget som én B1 bomber. 
Dem har USA 15 af i området.”629 En redaktør på det arabiske Newsweek i 
Washington blev spurgt om situationen, han udtaler ”Vi har i dag set, hvordan 
verdens stærkeste land i nyere tid på sørgelig vis angriber en gruppe telte og 
hytter.”630 

Nyhederne fortæller, at al Jazeera viser ”et andet billede, også helt bogstaveligt. En 
by med mennesker i almindeligt tøj, frugt og kød i boderne og ikke kun 
udhungrede flygtninge.” Karsten Lund fortæller også, at ”man her kan opleve et 
interview med Talebanstyrets viceforsvarsminister” som siger ”Situationen er god 
og der er ingen grund til bekymring.”631 

9. oktober 
Lars Toft Rasmussen fortæller, at Talebanstyret indtil videre ikke viser tegn på at 
ville give op.632 Abdul Salem Zaleef, ambassadør for Talebanstyret udtaler: ”We 
shall give the sacrifice for this purpose, Afghanistan. And will give more than two 
million martyre.”633 
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Lars Toft Rasmussen fortæller, at Talebanstyret har udtalt, at ”snesevis af civile er 
blevet dræbt. At der er civile tab kan FN bekræfte, fire af FNs medarbejdere døde 
da en bombe ramte deres hus.”634 En FN medarbejder udtaler, at ”All four die don 
the spot.”635 

Lars Toft Rasmussen fortæller, at Iran i dag krævede, at USA straks indstillede 
angrebene, men ”ellers ser den amerikansk anførte alliance mod terror foreløbigt 
ud til at være intakt. Ganske vist demonstrerer Talebantilhængere i mange 
muslimske lande, her er det Pakistan. Men demonstranterne repræsenterer 
tilsyneladende et beskedent mindretal blandt verdens 1,2 milliarder muslimer.”636 

Per Stig Møller udtaler sig om USAs nedkastning af nødhjælp. Han siger, at ”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.”637 

Nyhederne fortæller, at der dagligt kommer rapporter om, at stadig flere soldater 
fra Talebanhæren deserterer for at melde sig til Nordalliancen.638 

Nyhederne omtaler frygten for yderligere angreb, fortæller at ”Plas du la Concorde 
her i Paris skulle have været hjemstedet for et attentat ligesom det skete for World 
Trade Center i New York. Og franske terroreksperter siger, at det var et af det 
franske antiterrorpolitis sejre, at det lykkedes at stoppe hovedmændene.”639 

Billedet af nærheden til terroristerne og deres forbindelser til Danmark bliver 
underbygget af, at Nyhederne fortæller, at ”Danmark er efter fransk opfattelse et 
land, hvor terroristerne hviler ud, studerer og samler penge ind.”640 

Nyhederne fortæller, at ”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.”641 

Poul Erik Skammelsen fortæller, at den ene af de to mænd er død, og at begge har 
fået konstateret spor af miltbrandbakterier. Justitsminister John Ashcroft udtaler, at 
”We don’t have enough information to know wheather this could be related to 
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terrorism or not.”642 Evan Bayh, demokratisk senator, udtaler at, ”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.”643 

Poul Erik Skammelsen siger, 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”644 efterfulgt af en udtalelse fra ekspert i 
biologisk terror, Kyle Olson, som siger ”There is no innocent possibility here. 
Somebody has targeted some individuals here, someone has deliberately released 
Anthrax.”645 

Poul Erik Skammelsen afslutter indslaget ved at sige, 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 angreb er efterhånden til at 
tage og føle på, her i USA. 

Nyhederne viser et indslag om den historiske brug af miltbrand. Caroline Boserup 
præsenterer et baggrundsindslag om ”bakterien, der i mange år har været et af de 
foretrukne biologiske våben blandt terrorister.”646 Indslaget fortæller om to 
nynazister i USA, som blev anholdt inden de kunne gøre brug af bakterien, om at 
man også i Japan har været tæt på miltbrandangreb og at Iraks leder Saddam 
Hussein producerede miltbrand, som han angiveligt skulle bruge mod de 
amerikanske soldater i Golfkrigen. ”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.”647 Indslaget viser billeder af bakterien, af 
bogen ”Bacteriological Warfare – A Major Threat To North America” og 
amerikanske soldater, der tager gasmasker på. 

Louise Windfeld-Høeberg fortæller om bakteriens effekt, 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. 
Mere end 80 procent af de mennesker, der får sygdommen dør, fordi antibiotika 
skal gives med det samme og virker kun langsomt.”648 Hun afslutter indslaget ved 
at sige, at Seruminstituttet nu vil opprioriterer hurtig diagnosticering af miltbrand 
og en ny effektiv vaccine, som et led i opdateringen af Danmarks beredskab. 
Frygten er umiddelbar og nær. 
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10. oktober 
Nyhederne indledes med billeder af et al Qaeda medlem, som udtaler ”Fra i dag er 
hellig krig pligt for alle muslimer, som lever på denne jord, medmindre de har en 
gyldig undskyldning”649 Caroline Boserup siger, at ”sådan lød truslerne fra Osama 
bin Ladens netværk.”650 Hun beskriver udtalelsen som ”en klar opfordring til den 
muslimske verden” og fortæller, at Nyhederne har spurgt muslimer i Danmark om 
de vil følge opfordringen om at gå i hellig krig. Siger, at Nyhederne også har været 
på gaden i Washington, ”hvor frygten for nye terroraktioner vokser.”651 

Nyhederne fortæller, at amerikanske fly ”er ved at få bugt med Talebanstyrets i 
forvejen ikke særligt omfattende luftforsvar.”652 Uffe Dreesen siger, at 
”bombningerne foreløbig hverken knækket Talebanstyret eller fået ram på 
hovedfjenden”653 efterfulgt af en udtalelse fra Talebans ambassadør i Pakistan, via 
tolk, som siger ”Mullah Omar is alive and in the protection of God. And Osama is 
also safe, alive.”654 

Uffe Dreesen siger, at ”livstegn er der kommet fra hovedfjenden i form af den her 
krigserklæring fra al Qaeda, bin Ladens terrornetværk.”655 Suleiman Abu Ghaith, 
talsmand for al Qaeda, udtaler: 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.”656 

Nyhederne fortæller, at ”Talebanstyret siger, at Osama bin Laden stadig ikke har 
lov til at angribe andre lande fra afghansk jord.”657 Suleiman Abu Ghaith udtaler 
”Fra i dag er hellig krig pligt for alle muslimer, som lever på denne jord, hvis de 
ikke har en gyldig undskyldning.”658 

Uffe Dreesen siger, at ”Talebanstyret siger her til aften, at 76 mennesker er blevet 
dræbt i forbindelse med luftangrebene. 659 

Boserup fortæller, at 4 lokal vagter ved et FN kontor i går blev dræbt i forbindelse 
med luftangrebene. Foreløbig er det de eneste tab af menneskeliv, som er bekræftet 
af uafhængige kilder.”660 
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Caroline Boserup fortæller, at ”Panikken breder sig i USA. Mere end halvdelen af 
befolkningen frygter nye terrorangreb fra bin Ladens netværk.”661 Et indslag af 
Poul Erik Skammelsen fortæller om en journalist, der er holdt op med at tage 
metroen pga. frygten for yderligere terror, at ”skoler er begyndt at træne lærerne i 
at beskytte klasserne mod kemiske og biologiske angreb” og at ”frygten for nye 
terrorangreb er reel.”662 Indslaget fortæller, at ”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.”663 
Frygten for kemiske og biologiske angreb bliver omtalt, Nyhederne viser billeder 
af en mand i beskyttelsesdragt, som bliver skyllet og fortæller, at Metroen 
stoppede på grund af, at en mand sprøjtede væske ud. ”35 mennesker sagde, at det 
følte sig syge. Væsken viste sig dog at være vaskemiddel.”664 

Poul Erik Skammelsen fortæller, 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.” Skammelsen 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.”665 

Caroline Boserup fortæller, at Osama bin Laden og hans netværk nu ”altså beder 
muslimer over hele verden at indlede en hellig krig mod USA. Men al Qaeda skal 
ikke forvente den store opbakning fra muslimer her i Danmark.” Indslaget viser en 
muslim i Danmark, som bliver spurgt om han har tænkt sig at deltage, siger ”Nej, 
det har jeg bestemt ikke. Og jeg lægger ikke noget i det her ord, andet end følelser. 
Altså, jeg tror heller ikke det er lykkedes.”666 Suleiman Abu Ghaith fra al Qaeda 
siger at ”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.”667 

Helle Høy fortæller, at ”Osama bin Ladens krig ikke får meget opbakning i 
Danmark”668 og Nyhederne viser efterfølgende udtalelser fra muslimer i Danmark, 
der underbygger påstanden. Muharren Aydas, formand for paraplyorganisationen 
for etniske mindretal, siger, at han ”betragter det som et misbrug af religionen til et 
frygteligt politisk formål”,669 Faith Alev, formand for foreningen af studerende 

                                                                                                                                             
660 Caroline Boserup, DVD 2456, 00.00.46 – 00.03.02 
661 Caroline Boserup, DVD 2456, 00.03.27 – 00.05.55 
662 Poul Erik Skammelsen, DVD 2456, 00.03.27 – 00.05.55 
663 Carrol Dougherty, DVD 2456, 00.03.27 – 00.05.55 
664 Poul Erik Skammelsen, DVD 2456, 00.03.27 – 00.05.55 
665 Poul Erik Skammelsen, DVD 2456, 00.03.27 – 00.05.55 
666 Mahmoud Abou Chouk, DVD 2456, 00.07.51 – 00.09.30 
667 Suleiman Abu Ghaith, DVD 2456, 00.07.51 – 00.09.30 
668 Helle Høy, DVD 2456, 00.07.51 – 00.09.30 
669 Muharren Aydas, DVD 2456, 00.07.51 – 00.09.30 
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muslimer siger, at ”Det er et meget forkert signal at sende ud, sådan er vi ikke”670 
og Ahmed Abu Laban, Imam, udtaler at ”Nobody as an individual or small fraction 
has the right to speak on behalf of one billion muslims.”671 

Nyhederne viser en udtalelse fra en al Qaeda video: ”I skal arbejde på at få folk til 
at standse de vantro. Gud kan klare alt og Gud kan styrke jer.”672 

Lorentz Hedelund fra Kristent Viden- og Informationscenter vedrørende islam, 
siger om opfordringen, at ”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 han slipper godt 
fra. Jeg hører også med stor glæde, at muslimer her i Danmark har en anden 
opfattelse.” Han tilføjer, at ”det her, det er bin Ladens så at sige private krig.”673 
Hedelund siger om Jihad, at ”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 en anden 
type også for 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 sammenhæng 
og altså gå i krig.”674 Caroline Boserup siger, at ”det er den form for Jihad, som 
Osama bin Laden opfordrer til her.”675 

Caroline Boserup fortæller, at USA i dag offentliggjorde en ny liste over de mest 
eftersøgte terrorister i verden og at mistænkte terrorister samtidig blev anholdt 
flere steder i Europa.676 Anne E. Skousen fortæller at listen er på 22 mænd,  og at 
”Osama bin Laden og mange hans medarbejdere udgør hovedparten af listen.”677 
George W. Bush udtaler: ”These 22 people do not account for all the terrorist 
activity in the world. But they are amongst 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.”678 

Anne E. Skousen fortæller om anholdelser af flere formodede terrorister i Europa. 
”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 
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ingen af dem menes at have haft noget at gøre med attentatet mod USA den 11. 
september.”679 

Nyhederne viser et indslag om formålet for operationen. Dan P. Termansen siger, 
at ”det endelige mål for operationen er at fjerne al Qaeda netværket i Afghanistan” 
og siger, at specialstyrkernes opgave er at ”afsløre og isolere al Qaeda, dvs. at 
finde og fange bin Ladens mænd.” Termansen siger, at han vil tro ”at den militære 
del af operationen, den hvor man skal fange og finde 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 ti 10 år.”680 

Caroline Boserup afslutter Nyhederne ved at fortælle om en velgørenhedskoncert i 
Pakistan mod terrorister, siger, 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.”681 
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Appendiks 3 – Afgrænsning af ’os’ 

11. september 
USA er naturligt nok i fokus i nyhedsdækningen, landet bliver pragmatisk set 
præsenteret ud fra dets status som ”verdens eneste supermagt,”682 som er 
involveret i fredsprocessen i mellemøsten683 og som tidligere kun er blevet 
involveret i ”andres krige” i kraft af deres militærmagt og betydningsfulde rolle i 
det internationale samfund. Landet som på mange måder blev opfattet som urørligt 
er blevet ramt i både hjertet og hjernen684, de mest følsomme centre for 
finansverdenen og USAs forsvarsministerium,685 stedet, hvor ”verdens mægtigste 
militærmaskine styres fra.”686 

Angrebet bliver sammenlignet med Pearl Harbour687 og som det første 
udenlandske terrorangreb i USA, landet ses som det uskyldige offer for det som 
beskrives som ”[nok] det værste inferno man kan forestille sig,”688 ”en ufattelig 
katastrofe”689 og at det ”er forfærdeligt, det der foregår.”690 Reaktionen må, ifølge 
Nyhedernes Samuel Rachlin, være ”en total krig mod terrorisme,”691 ”En 
verdensomfattende krig mod alle terrorgrupper”692 og at man vil slå til ”uden 
nogen som helst barmhjertighed og nogen som helst forbehold.” Det bliver omtalt 
som en selvfølge, at ”det her må få frygtelige konsekvenser.” 693 Terrorforskeren 
Lars Erslev Andersen udlægger adspurgt situationen sådan, at angrebet er en 
krigserklæring og forudser en meget kontant reaktion fra USAs side,694 mens 
Samuel Rachlin udtaler at ”det er klart, at enhver reaktion på det her vil ske 
indenfor demokratiets rammer og med demokratiske midler.”695 

Der er ganske få eksempler på udtalelser, der er kritiske over for USAs rolle i 
verdens konflikter, f.eks. fra de palæstinensiske organisationer DFLP,696 Islamisk 
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Jiihad697 og Hamas, som ser angrebet som et resultat af USAs politik i 
mellemøsten. Steffen Jensen beskriver også Palæstinensernes opfattelse af USA 
som en modstander, som nogle i den islamiske verden kalder den ”store Satan”698 
og som en medskyldig i mellemøstkonflikten.699 En mere positiv udlæggelse 
kommer fra Uffe Ellemann-Jensen, som bl.a. udtaler at ”vi jo også skylder [USA] 
vores frihed” og understreger vigtigheden af at være solidariske med USA i 
situationen, for at forhindre at USA bliver skubbet ud i isolation, hvor de føler at 
de så må beskytte sig selv.700 

Selve den amerikanske befolkning reaktion på angrebene beskrives som ”chok og 
rædsel.” Det bliver samtidigt fremhævet, at amerikanerne er mægtig gode til at stå 
sammen og støtte ofrene og de efterladte701, hvilket bliver eksemplificeret i indslag 
om det redningsmandskab, der kæmper med livet som indsats for at redde de 
involverede i angrebene.702 

at de amerikanske myndigheder vil ”statuere et eksempel”703 over for dem, der står 
bag for at forhindre enhver form for gentagelse af begivenhederne. 

Præsident Bush er den mest fremtrædende repræsentant for USA, suppleret af 
udenrigsminister Colin Powell. Allerede første gang præsident Bush taler til 
nationen704 og resten af verden, drejer retorikken sig om amerikanernes 
handlekraft, han fremhæver, at terrorisme mod nationen ikke accepteres og at alle 
regeringens ressourcer bliver sat ind i efterforskningen og jagten på de skyldige. 
Bush afslutter talen med en hentydning til, at Gud er på ”vores” side, med ordene 
”May God bless the victims, their families and America.”  

Bush bliver beskrevet i Nyhederne som manden som må samle nationen og 
forsikre amerikanerne om, at der er nogle der tager sig af situationen. 705 
Handlekraften går igen i beskrivelsen af Bush, dog overskygget i løbet af den 11. 
september af præsidentens usynlighed som følge af sikkerhedsforanstaltninger.706 
Han bliver beskrevet som ”en slags landsfader, uanset om man bryder sig om ham 
eller ej” og at han vil være ”en form for nationalt samlingspunkt.”707 Det bliver 
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også fremhævet, at George Bush siger, at alle nødvendige foranstaltninger er 
truffet for at beskytte amerikanske statsborgere.708 

I sin anden tale anvender Bush ordene ”Freedom itself got attacked this morning 
by a faceless coward. And freedom will be defended,” dvs. at Bush anvender USA 
som et symbol på friheden, og derved terroristerne som frihedens modstandere. 
Bush fortæller også, at han har været i kontakt med verdens ledere og gjort det 
klart, at USA vil gøre hvad der er nødvendigt for at forsvare sig, ”The United 
States will hunt down and punish those responsible”. Igen afslutter han talen ved at 
sige ”God bless you”.709 

Colin Powell beskriver amerikanerne som en stærk nation, siger, at ”de” aldrig vil 
få lov til at ødelægge troen på demokratiet og forsikrer, at den amerikanske ånd vil 
overkomme denne tragedie.710 

Nyhederne fortæller om sympatierklæringer og støtte til USA711 fra lande som 
Danmark, Israel, Palæstina, Rusland, Tyskland, Jordan, Jugoslavien, Kina, 
Egypten, Syrien (!), Cuba (!), internationale organisationer som FN712, EU713 og 
NATO714, hvis generalsekretær, George Robertson, opfordrer alliancens 
medlemmer og deres væbnede styrker om at forsone sig mod terrorisme715, samt de 
danske politikere som udtaler sig om sagen. En interessant afstandstagen til 
angrebene kommer fra Taleban, som ifølge Nyhederne ”absolut ikke kan støtte” 
angrebet mod USA, selv om Taleban på mange områder er fjender af USA.716 
Senere i udsendelsen fremgår det, ”at det fundamentalistiske styre i Afghanistan 
har fordømt angrebet på USA”717 og endda Iran er ude med en fordømmelse af 
terrorangrebene.718 

Desuden er der et stort antal indslag, der fortæller om både danske og udenlandske 
privatpersoner, som udtrykker deres sympati over angrebene på forskellige måder. 

De internationale telegrambureauer er kilderne til de fleste af fortællingerne om 
støtteerklæringerne. 
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Udover ovenstående støtteerklæringer viser Nyhederne udtalelser fra bl.a. 
Storbritanniens Premierminister, Tony Blair719, som udtaler ”we, the democracies 
of the world are going to have to come together, to fight it together and eradicate 
this evil completely from our world”, Frankrigs præsident Jacques Chirac720, som 
beskriver begivenhederne som ”djævelske attentater” udtaler at Frankrig mener, at 
man skal bekæmpe terror med alle midler, den palæstinensiske leder, Yassir 
Arafat, som udtaler sin sympati til USA og siger, at han er ”Completely 
chocked”721 over begivenhederne. Danmarks statsminister, Poul Nyrup 
Rasmussen, udtaler at han betragter situationen som ”et angreb på hele det 
demokratiske verdenssamfund” og fremhæver, at ”den frie demokratiske verden” 
må stå sammen om at bekæmpe og udslette masseterrorismen.722 Han taler desuden 
om at ”det amerikanske modtræk, vores fælles modtræk” må være effektivt og 
målrettet723 og at ”det er et angreb på os alle sammen.”724 Udenrigsminister 
Mogens Lykketoft udtaler, at ”det er et angreb på selve vores demokratiske 
system” og at ”vi” må gøre alt for at hjælpe med at finde frem til bagmændene.725 

Mere indirekte bliver USAs støtter defineret via udtalelser om fordømmelse fra 
”hele det internationale samfund”726, om at ”det er et verdensomspændende 
problem, det her” og at ”hele den vestlige verden” vil stå bag reaktionen på 
angrebene,727 at ”hele den civiliserede verden må øge beredskabet,”728 at ”det er 
forståeligt at alle de internationale ledere reagerer på den her måde med afsky og 
fordømmelse”729, at EUs udenrigspolitiske chef ”selvfølgelig også har fordømt 
terrorhandlingerne i USA”730, at ”det faktisk er et angreb på hele den civiliserede 
verden”,731 at ”Det er et angreb på vores fælles værdier,”732 vores virkelighed og 
vores nemme og tvangsfri omgangsform mod hinanden.733  
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12. september 
Bushs tredje tale byder på en gentagelse af retorikken om, at alle ressourcer er sat 
ind på at finde ”those who are behind those evil acts.”734 Handlekraften er stadig i 
fokus, Bush lover nationen, at retfærdigheden vil sejre til sidst. Han udtaler også at 
”Freedom and democracy are under attack”735, hvilket underbygger, at alle de fri 
demokratiske lande er involveret i denne konflikt. Senere i udsendelsen vises en 
kommentar, hvor han siger, at ”This enemy attacked not just our people, but all 
freedom loving people, everywhere in the world.”736 Bush definerer kampen 
endeligt som kampen mellem det gode og det onde: ”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.”737 

Den 12. september formidler Nyhederne information om angrebenes påvirkning på 
de europæiske børser, hvilket underbygger fornemmelsen af, at de europæiske 
seere indirekte er en del af konflikten og en del af ”os”.738 Det samme kommer til 
udtryk i en udtalelse fra den amerikanske ambassadør i Danmark, der siger at 
danskernes reaktion på angrebet viser ”that democracy and freedom is something 
free people all over the world care about”.739  

Holger Nielsen beskriver amerikanernes følelser og ønske om en reaktion sådan, 
”at man ikke skal se så stort på den man så måske rammer. Man skal ramme nogen 
og nogen skal straffes for det her.”740 Amerikanernes sikkerhed og tryghed er 
ifølge Samuel Rachlin ”blevet totalt undermineret fordi de nu er angrebet i den 
borg, den fæstning som de har opfattet deres kontinent som.”741 

Definitionen af ”os” bliver fortsat klarere, Nyhederne fortæller om møder i EU og 
NATO. Organisationerne har allerede udtrykt deres sympati og nu handler 
møderne om den politiske definition af deres rolle i konflikten, dvs. om de skal 
deltage direkte i reaktionen og en evt. gengældelsesaktion742 og de samme 
overvejelser gør sig gældende om USAs allierede.743 Diskussionen går ikke på om 
der kommer en reaktion, men mere om USA vil stå for reaktionen alene eller 
sammen med amerikanernes allierede.744 Flere gange den 12. september bliver 
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USA defineret ud fra deres potentielle praktiske konsekvens i fremtiden, hvis de 
ikke får omverdenens støtte, det bliver spået, at de så vil isolere sig og handle på 
egen hånd, uden de allieredes indflydelse.745 

Afghanistan forsøger at nærme sig ”os” med en udtalelse om, at de er villige til at 
udlevere Osama bin Laden, hvis amerikanerne præsenterer dem for beviser om 
hans engagement i terrorangrebet.746 Talebanstyret udenrigsminister, Ahmed 
Muttawakil udtaler desuden, at ”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.”747 

Poul Nyrup Rasmussen understreger Danmarks ”klar[e] og entydig[e] 
solidaritetserklæring til det amerikanske folk og til den amerikanske præsident, 
George Bush” og fortæller, at alle EU-landene, inklusive Danmark ”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. Disse kommentarer giver anledning til 
en del diskussioner om Danmarks mulige deltagelse i krigen, Per Christiansen og 
Major fra Forsvarsakademiet, Hans Jørgen Andersen, gennemgår Danmarks 
muligheder for at deltage i militære aktioner.748 Nyhederne fortæller at Poul Nyrup 
Rasmussen, landets politiske chef, ikke vil få problemer med at få mandat til dansk 
involvering i aktioner som svar på terrorhandlingerne, til trods for at SF, 
Enhedslisten og de Radikale måske vil have problemer med involveringen.749 

Uffe Ellemann Jensen påpeger, at angrebet er en ”forfærdende afsløring af 
sårbarhed, også demokratiets og det åbne samfunds sårbarhed”.750 Tony Blair 
udtaler også at ”This was an attack, not just on buildings in the United States of 
America but on the very notion of our democracy.”751 

EU er ved at definere den politiske opbakning, nu handler den ikke kun om 
sympati men om praktisk hjælp, f.eks. ved videregivelse af efterretninger til 
USA.752 Det samme gælder Rusland, Putin lover, at den russiske 
efterretningstjeneste vil samarbejde fuldt ud med de amerikanske og vestlige 
efterretningstjenester.753  
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 105 

NATO ambassadørerne er også i gang med at definere deres støtte nærmere, 
Svenning Dalgaard fortæller at amerikanerne har anmodet om, at artikel 5 i NATO 
træder i kraft, en artikel, der siger at et angreb på ét af NATO landene er et angreb 
på dem alle, for første gang i alliancens historie.754  

Der er generelt meget fokus på Artikel 5 overvejelserne i Nyhederne d. 12. 
september,755 første gang den nævnes citeres en amerikansk diplomat for, at 
beslutningen om at tage artiklen i brug er godkendt af alle medlemslandene, men 
Svenning Dalgaard fortæller senere, at NATO ikke er nået så langt i processen 
endnu, men at der er kommet en meget kraftig anmodning fra USA om at tage 
artikel 5 i brug.756 Igen bliver det nævnt, at Danmark måske bliver deltager i en 
konkret angrebskrig og at SF og Enhedslisten, venstrefløjen, er lidt betænkelige 
ved det, understøttet af en kommentar fra Kjeld Albrechtsen, som udtrykker 
bekymring for at man ”ved at underskrive denne erklæring har givet USA en slags 
juridisk basis for at foretage et angreb.”757 

Den endelige bekræftelse af, at NATO vedtager, at artikel 5 skal træde i kraft 
kommer via en udtalelse fra George Robertson, Generalsekretær i NATO.758 

I forbindelse med den diskussion fortæller Svenning Dalgaard, at ikke alle lande 
vil skrive under på anvendelsen af artikel 5 uden at have set beviser på, hvem der 
står bag angrebet og hvem der skal angribes. Nævner et historisk fortilfælde i 
forbindelse med bombningerne af 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”, 
hvorefter det viste sig, at amerikanerne ingen bevis havde og at der ikke var 
skyldige i fabrikken. Niels Brinch stiller spørgsmålet ”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 vægrende i denne 
sammenhæng”, hvilket Svenning Dalgaard forklarer med, at franskmændene ofte 
har oplevet mellemøstlig terrorisme, uden at man ”knap nok [har] refereret det med 
en enkelt spalte i de amerikanske aviser og intet hørt om medlidenhed fra den 
amerikanske regering”. 759 Seerne 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. 

                                                        
754 Svenning Dalgaard, DVD 2370, 00.05.55 – 00.07.03 
755 Se f.eks. Niels Brinch, DVD 2370, 00.04.41 – 00.06.24 
756 Svenning Dalgaard, DVD 2370, Kap. 2, 01.02.47 – 01.06.20 
757 Kjeld Albrchtsen, DVD 2371, 00.24.02 – 00.25.59 
758 George Robertson, DVD 2371, 00.20.46 – 00.21.22 
759 Niels Brinch og Svenning Dalgaard, DVD 2370, Kap. 2, 01.02.47 – 01.06.20 



 106 

Nyhederne fortæller at amerikanerne fik uforbeholden støtte fra EU og NATO. 
George Robertson citeres for at det er ”an act of solidarity of the EU and NATO 
standing together at the day of profound tragedy”760 

Nyhederne viser flere indslag om danskere, der viser deres sympati761 og om 
danskere, som var direkte involveret i begivenhederne,762 hvilket understreger 
følelsen af begivenhedernes nærhed og fællesfølelse med ofrene for angrebet. Ulla 
Terkelsen fortæller om militærhistorikeren John Keegan, som siger at vores 
liberale værdier er truet af det her. De europæiske landes værdier bliver 
sammenstillet med de amerikanske, angrebet ses som et angreb på de ”liberale 
medmenneskelige værdier, der styrer vores samfund”. 763  

Danskernes sympati og deltagelse i amerikanernes chok og sorg over 
begivenhederne kommer også til udtryk i Nyrups udtalelser i forbindelse med, at 
unge Palæstinensere i Danmark har fejret begivenhederne: ”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” og at ”det her demokrati er også blevet angrebet i går”.764 
Nyhederne rapporterer om en mindegudstjeneste i Københavns domkirke, med 
deltagelse fra Kongehuset, regeringen, Folketinget, repræsentanter fra udenlandske 
ambassader i Danmark og privatpersoner, hvor Biskop Erik Normann Svendsen 
udtaler ”Led de styrende med dit råd, dæm op for folkenes lidenskaber, borttag al 
bitterhed og had fra vore hjerter.”765 Talens indhold taler for at Gud er på vores 
side, og at vi ønsker hans hjælp i en svær tid. 

Nyhederne viser også indslag om indbyggerne i Pristina i Albanien, i Jerusalem, 
Moskva, London og Rom, samt mindegudstjenesten i Københavns Domkirke. 
Udtalelser fra den amerikanske ambassadør, Stuart Bernstein understreger, at 
kampen er mellem fjenden og demokratiet. Han afslutter sin tale med en 
henvisning til Gud, ”May God give wisdom and guidance to our leaders. And may 
God bless the people of the United States and Denmark. 

Per Stig Møller kalder angrebet ”en lærestreg til os i hele den vestlige verden, at 
der ikke er nogen af os, der kan være i sikkerhed.”766 
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13. september 
Følelsen af os bliver fremhævet i indslag om danskere, der var involveret i 
begivenhederne og om efterretning i Europa og andre steder i verden, der har ført 
til anholdelser af terrorister, hvilket understreger, at ”vi” kan ikke føle os sikre 
nogen steder, fjenden eksisterer over det hele.767 

Præsident Bush bliver vist mens han taler i telefon med Rudolph Giuliani, 
borgmester i New York. Siger at ”there will be a chance for all three of us to thank 
and hug and cry with the citizens of your good area.”768 

Nyhederne fortæller at Pakistan har meldt sig i kampen mod terror, på trods af 
deres tætte relationer til Talebanstyret i Afghanistan. Pervez Musharraf, Pakistans 
præsident udtaler ”I wish to ensure president Bush once again, and the United 
States Government of our unstinted cooperation in the fight against terrorism.”769 
Nyhederne viser også en udtalelse fra en talsmand for Iran, som siger at ”Denne 
hændelse er en alarmklokke til hele verden. Den har givet nye vinkler på 
spørgsmålet om sikkerhed.”770 

Nyhederne fortæller, at det danske forsvar, som følge af artikel 5 beslutningen 
forbereder sig på krig. De Radikale Venstres Elisabeth Arnold nævner at det er 
vigtigt ”at det her ikke må føre til en optrapning af konflikter i verden” og Holger 
K. Nielsen maner til besindighed og siger at ”Militærløsninger klarer ikke det her 
problem.” Forsvarsminister Jan Trøjborg forsikrer til gengæld 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.”771 

Poul Nyrup Rasmussen understreger i en tale, at Danmark støtter op om USA og er 
en del af konflikten. ”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”.772 

14. september 
Nyhederne fortæller om samarbejdet mellem de europæiske og amerikanske 
efterretningstjenester og om anholdelser rundt omkring i verden, der underbygger 
billedet af, at terrorismen er over det hele.773 
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Nyhederne viser en udtalelse fra Poul Wolfowitz, talsmand fra USAs 
forsvarsministerium, som fortæller, at USA vil bede om folks hjælp i denne nye 
verdensorden774 og det fremgår, at USA vil samarbejde med Saudi Arabien, 
Pakistan og måske Rusland, som kan blive mellemstationer for kamphelikoptere i 
en kommende specialaktion. Michael Trangbæk fortæller, at USA siden Vietnam-
krigen har været helt fokuseret på at undgå tab af menneskeliv af hensyn til den 
offentlige opinion. Siger at der er tale om strategiskift, hvis USA beslutter sig for 
at dræbe Osama bin Laden og ødelægge hans organisation i Afghanistan. Han 
fortæller også, at kilder i det amerikanske forsvarsministerium siger, at 
terrorangrebet har fået opinionen til at svinge sådan at befolkningen nu accepterer 
tab af liv i kampen mod terror.775 

Nyhederne d. 14. september fortæller om diskussioner i styret i Pakistan om, 
hvordan deres tilgang til konflikten skal være, pga. dilemmaet om, at hvis man 
støtter amerikanerne for aktivt får de ”ballade med deres egne” og hvis de ikke gør 
”får de ballade med amerikanerne”.776 

Nyhederne viser et indslag fra en mindegudstjeneste i USA, hvor en amerikansk 
biskop, Jane Holm Dickinson udtaler ”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.777 Det er derfor ikke kun 
gud, der står bag USA, men alle de nævnte religioner. 

Nyhederne byder også på et indslag, der viser, at det modsatte synspunkt, dvs. 
støtte og sympati med terroraktionerne ikke accepteres, de palæstinensere, der i 
Danmark fejrede angrebet som en sejr over USA bliver kaldt ”Palæstinensernes 
idioter”778 og en af dem træder frem igen og siger at han ”tager dyb afstand fra 
[sine] handlinger i onsdags”779 

Sympatien med USA understreges yderligere via et indslag om en skoleklasse, 
som skriver breve til Bush og amerikanerne for at vise deres medfølelse.780 

15. september 
Nyhederne viser en udtalelse fra George Bush, hvor han fortæller, at ”There has 
been an act of war declared upon America by terrorists and we will respond 
accordingly.” Udtalelsen definerer amerikanerne som en nation, som nu uforskyldt 
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må I krig på grund af fjendens handlinger. Bushs handlekraft og landsfaderrolle får 
endnu større vægt end tidligere, når han forbereder amerikanerne og 
militærpersonalet på en længerevarende kampagne. 781 Poul Erik Skammelsen 
kommenterer på Bushs udtalelser om, at amerikanerne skal være tålmodige ved at 
sige ”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.” Skammelsen fortæller også, at Bush er i en ønskeposition, da han har 
”total politisk opbakning, ingen i Washington tør kritisere ham.” 782 

Nyhedernes fokus flytter sig tættere på den forventede krigszone, de beskæftiger 
sig meget med Pakistanerne og deres dilemma omkring støtten til USA. Der bliver 
også vist indslag, som bringer terroristerne tættere på den danske virkelighed, ved 
at fortælle om ”en af verdens førende eksperter i international terrorisme”, 
professoren Rohan Gunaratna, der påstår, at indsamling af penge til terroristerne 
har fundet sted i Danmark og resten af Skandinavien.783 Terrorismen bliver derved 
et internt dansk problem, som statsminister Poul Nyrup Rasmussen bliver bedt om 
at tage stilling til.784 

Bush kommer yderligere i fokus senere i udsendelsen i et indslag om hans besøg til 
ruinerne af World Trade Center, hvor ”redningsmandskabet fik opmuntrende ord 
og klap på skulderen for deres store indsats”.785 Her bliver han hyldet som en 
popstjerne af redningsmandskabet når han gav og Michael Trangbæk siger, at ”det 
har stor betydning at præsidenten på denne måde tager ud og omfavner 
nationen.”786 Indslaget indeholder bl.a. billeder af George Bush med armen om 
skulderen på en af brandmændene, der deltager i redningsaktionen. Nyhederne 
viser også et indslag af Ulla Terkelsen, med fokus på NY ”en by med en særlig 
ånd” og den amerikanske nationalfølelse, som blandt andet kommer til udtryk hos 
folk, der jubler mens redningsmandskabet kører forbi dem.787 Nyhederne afsluttes 
med billeder fra redningsaktionen. 

16. september 
Nyhederne omtaler, at ”mens befolkningen demonstrerer kræver den pakistanske 
regering terrorlederen Osama bin Laden udleveret.”788 Regeringens position som 
en del af ”os” bliver cementeret, mens splittelsen i befolkningen bliver udstillet. 
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Nyhederne forsøger at overtale Talebanstyret i Afghanistan til at udlevere Osama 
bin Laden ”eller risikere det gengældelsesangreb, der også kan betyde 
Talebanstyrets endeligt. 

Indslag med overvejelser om, at pengeindsamlinger til terrorister skulle være 
foregået i Danmark underbygger fornemmelsen af, at terrorismen er over det hele, 
også i vores nærmiljø. 

Symbolbilledet af amerikanerne bliver udbygget yderligere, Ulla Terkelsen siger, 
at ”det storslåede ved det amerikanske samfund er sameksistensen mellem så 
mange forskellige kulturer. Det skal stå sin prøve nu.”789 

17. september 
De amerikanske helte vises, når redningsmandskab fra NY får opgaven at åbne for 
handlen på Wall Street. De bliver præsenteret som ”our heroes” under jubel og 
klapsalver.790 

Pakistan tilslutter sig den militære kampagne mod det afghanske Talebanstyre, 
Nyhederne fortæller, at det har ophidset den del af den pakistanske befolkning, 
som sympatiserer med det strengt muslimske styre i Afghanistan.791 

Nyhederne fortæller om personer med tilknytning til Osama bin Laden, som har 
fået asyl i Danmark. På grund af tilknytningen.792 

Danmarks del i konflikten og kampen mod terroristerne bliver underbygget af et 
indslag om Danmarks reaktion på et potentielt kemisk eller biologisk angreb fra 
terrorister.793 

Præsident Bush definerer kampen endnu en gang ”a fight for freedom” og siger at 
han tager kampen for at ”say to the freedom loving people of the world that we 
will not allow ourselves to be terrorized.” Han inkluderer derved alle 
frihedselskere i verden i ”os” begrebet.794  

18. september 
Nyhederne fokuserer på Bushs kompromisløse retorik, om ifølge Poul Erik 
Skammelsen har et dobbeltformål, ”det ene er at styrke moralen hos amerikanerne, 
som er vrede og vil have hævn over det her, og det andet at fortælle dem, der står 
bag det at de ikke på nogen som helst måde skal føle sig sikre.” Skammelsen siger 
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også at ” det er selvfølgelig vigtigt at Bush leverer fordi han virkelig har 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.795 Bushs 
opbakning vises via et indslag af Ulla Terkelsen, som interviewer amerikanere på 
gaden i NY. Indslaget indledes af en kommentar af Anders Bech Jessen, som siger 
”at hjemme er kun ganske få procent af Amerikanerne imod Præsident Bush når 
han truer med krig mod terroristerne. De interviewede henviser bl.a. til den 
fremtidige potentielle fare, terroristerne kan udgøre796 og retfærdigheden af at slå 
Osama bin Laden ihjel797 og Indslaget viser dog også et par stykker, som stiller sig 
tvivlende over for krigen som løsning på konflikten. Ulla Terkelsen afslutter vid at 
sige ”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.”798 

Nyhederne fortæller, at der nu er røster i Europa, som maner til besindighed. Poul 
Erik Skammelsen siger, at ”amerikanerne selvfølgelig vil prøve at berolige 
Europæerne, men på den anden side, så er der ingen tvivl om, at amerikanerne vil 
have, at retfærdigheden skal ske fyldest.”799 

Fornemmelsen af, at terroristerne er over det hele bliver understreget af, at en af 
flykaprerne, Mohammed Atta, og flere af de mistænkte, har læst på det tekniske 
universitet i Haburg, Hamborg. 

Nyhederne viser et interview med en afghansk læge, som er flygtet til Pakistan, 
som siger ”The people feel it is right of America to attack because they destroyed 
their country. The 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.”800 

19. september 
Støtten til USA bliver defineret nærmere via et indslag om at ”Flere Europæiske 
ledere tøver nu med at bruge store ord som krig, som George W. Bush bruger” og 
udtalelser fra Tysklands Kansler, Gerhard Schrøder, som fortæller, at ”Tyskland er 
klar til at løbe militære risici men ikke til eventyr. Og takket være den amerikanske 
regerings besindige holdning bliver det heller ikke forlangt af os”.801 USA er de 
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besindige, som ikke stiller urealistiske krav til sine allierede. Uffe Dreesen siger, at 
”Europæerne er solidariske men vil tages med på råd. Og advarer mod amerikansk 
enegang.”802 Ifølge Svenning Dalgaard, går overvejelserne på, at Europæerne vil 
have information og konsultation, hvis de skal i krig, men han fremhæver, at ”vi er 
langt inde i en forpligtende fase, hvor tingene begynder at ligge fast.  

Per Christiansen indleder et indslag om George Bush med ordene ”at der flere 
steder i verden er skepsis og tøven omkring USAs trusler om militære offensiv 
mod bagmændene bag terrorangrebene”, men tilføjer at han på hjemmefronten 
møder en enestående opbakning.803 Indslaget påpeger det faktum, at præsidenten 
tidligere var kontroversiel, at ”mange fandt ham dum og uduelig” men at han nu 
nyder stor popularitet hos både befolkningen og kongressen. Indslaget er meget 
positivt over for Bush og fremhæver, at han nu ”står stærkere end nogensinde.” 804 
To af de interviewede i indslaget fremhæver, at hans beslutninger vedrørende 
reaktionen på terrorangrebene virker velovervejede.805 Poul Erik Skammelsen 
afslutter indslaget ved at sige, at Bush ”nu skal vise hvilket stof han er gjort af”806 
hvilket fremhæver en kontant reaktion som det ønskelige i situationen. 

Nyhederne fortæller om en Gallup undersøgelse om europæernes holdning til 
væbnet kamp mod terrorister, hvor Danmark er topscorer, 80% af de adspurgte 
støtter militære gengældelsesaktioner.807 

20. september 
Igen er der tegn på, at Afghanistan ønsker at komme tættere på ”os”, de ønsker, at 
FN og den muslimske organisation UIC i stedet for USA bør undersøge, hvem der 
står bag angrebet, og at Osama bin Laden ”for at undgå misforståelser og ulykker 
for Afghanistan” bør forlade landet.808 

Nyhederne bidrager også til fællesfølelsen med USA i et indslag om amerikanske 
militærfolk, som muligvis skal deltage i krigen, hvor Ty Clark, Sergent i USA 
udtaler ”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”809 og med indslag 
om sørgende New Yorkere, som mindes ofrene som angrebene.810 
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21. september 
George W. Bush udtaler ”Either you are with us, or you are with the terrorists”, 
hvorefter hans tilhørere rejser sig og klapper.811 Michael Trangbæk fortæller, at 
præsidenten blev modtaget som en sejrherre i den amerikanske kongres. Bushs 
udtalelse bliver gentaget, han siger at alle nationer, alle steder i verden står over for 
beslutningen om, hvorvidt de støtter USA eller terroristerne. En mellemvej bliver 
udelukket, det lykkes Bush med udtalelsen at gøre det ulegitimt at være imod 
USAs reaktion. Bush stiller ultimative krav om, at alle terroristlejre i Afghanistan 
skal lukkes og at alle terrorister skal udleveres til ”appropriate authorities”,812 krav, 
som i realiteten er udelukkede for Afghanistan at opfylde, men som alligevel giver 
billedet af, at USA har givet dem en valgmulighed, der kan forhindre krigen. 

Danmark støtter krigshandlingerne, Poul Nyrup Rasmussen udtaler ”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.”813 Støtten fra regeringen er ubetinget, mens 
venstrefløjen stiller sig kritisk over for det man kalder ”en blankocheck til det 
amerikanske militær.814 Venstrefløjen gør opmærksom på, at en masse uskyldige 
menneske kan blive ramt af det her, hvilket Poul Nyrup Rasmussen affejer med 
nødvendigheden af operationen: ”Desværre må man se i øjnene, at der i en kamp af 
denne karakter vil være en risiko for, at andre 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.”815 Mogens Lykketoft følger op på udtalelsen 
ved at sige, at han tror ”man skal vente sig en uhyre målrettet indsats fra den 
amerikanske regerings side”,816 underforstået, at USA vil gøre alt for at undgå 
unødvendige tab af menneskeliv. 

Nyhederne fortæller om EUs stillingstagen til deltagelse i krigen, at EUs ledere 
ikke så gerne vil kalde situationen for en krig, men at det alligevel er tydeligt, at 
EU støtter USA.817 

Nyhederne viser indslag om, at muslimer i Danmark fordømmer angrebene den 1. 
september. Fællesfølelsen med USA bliver styrket yderligere via et meget 
følelsesladet indslag om en brandmandsbegravelse i New York, brandmanden 
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døde i redningsaktionen efter angrebene818 og et indslag om familiemedlemmers 
bevægede afsked med soldater, på vej i krig.819 

22. september 
USAs nyafslørede sårbarhed bliver omtalt, George W. Bush udtaler ”Our nation 
has been put on notice. We are not immune for attack.”820 

”Vores” respons bliver retfærdiggjort indirekte via faren for yderligere angreb, 
f.eks. giftgasangreb, Super Bowl massakre og nedskydning af berømtheder for 
åben skærm.821 

23. september 
Nyhederne viser et følelsesladet indslag om George og Laura Bushs deltagelse  i 
en militær ceremoni, hvor de med hånden på hjertet markerer, at ”Sørgetiden er 
forbi i USA. Nu skal der handles.”822 

24. september 
Den Nordlige Alliance i Afghanistan, Tadsjikistan, og Kasakhstan tilføjes til 
”os”823, Nursultan Nasarbajev, Kasakhstans præsident udtaler ”Kasakhstan har 
ressourcerne og viljen til at støtte enhver aktion i kampen mod terrorismen”824 og 
Jakja Masood fra den Nordlige Alliance udtaler ”And our forces re ready to 
cooperate with the Americans.825 Usbekistan føjes til de lande, som vil assistere 
USA i krigen mens Turkmenistan og Iran ”indtil videre har holdt lav profil”826 
Nyhederne fortæller at både Pakistan og De forenede arabiske emirater har afbrudt 
den diplomatiske forbindelse til Afghanistan, hvilket indikerer deres støtte til USA. 

Fællesskabsfølelsen med USA bliver styrket via et følelsesladet indslag om en 
mindehøjtidelighed i USA, til ære for ofrene for terrorangrebet. Ulla Terkelsen 
siger, at ”hele verden bor i New York og hele verden græd sammen med dem.”827 
Det bliver fremhævet, at New Yorks muslimer var stærkt repræsenterede, og at de 
fordømmer terroristernes ”cowardly acts.”828 
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25. september 
Saudi Arabien læner sig op ad ”os” ved at kappe alle diplomatiske forbindelser til 
Afghanistan. Nyhederne fortæller, at det nu står klart ”at den internationale 
koalition ikke bare går efter OBL, men også landets Talebanstyre.”829 

Nyhederne præsenterer også det første indslag om humanitær hjælp til 
Afghanistan. Nyhederne fortæller, at EU, som støtter USA i krigen, har besluttet at 
hjælpe.830 Det bliver også fremhævet, at ”vi” er kun i krig med regimet, men ikke 
med folket i Afghanistan. Tony Blair udtaler ”Our fight is with that regime, not 
with the people of Afghanistan. These people have also suffered for years” og 
indikerer derved, at de bl.a. indleder krigen for det Afghanske folks skyld.831 

Tony Blair understreger opfattelsen af, at ”vi” har givet Afghanistan mulighed for 
at afværge krigen ved at opfylde de allieredes krav. Han udtaler, at ”they have 
chosen to help the terrorists. And in choosing to help the friends of terror, they are 
choosing to become enemies of ours.”832 

Modstanden til Danmarks direkte deltagelse i krigen kommer til udtryk i udtalelser 
fra Keld Albrechtsen fra Enhedslisten, der siger, at ”det vi må være sikre på er at 
dansk materiel ikke, under nogen omstændigheder bliver brugt til en aktion, der 
kan koste uskyldige livet”833 og fra Holger K. Nielsen fra SF, som siger ”Jeg synes 
stadigvæk at regeringen og statsministeren, han er alt for ukritisk i forhold til USA. 
Nyhederne fortæller også at den Radikale formand for Folketingets 
udenrigsudvalg, Inger Marie Bruhn Vigerø til morgenradioavisen udtalte at hun 
frygtede at USA er i gang med at starte en terrorspiral.834 

Reaktionen på udtalelserne er, at Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti siger, at de 
synes det er ”uhyggeligt dårligt efter 14 dage siden terrorangrebet var. Vi synes at 
de partier skal genoverveje deres stilling.”835 Tanja Nyrup Madsen fortæller også, 
at ”allerede efter middag havde de Radikale rettet ind”836  

Elsebeth Arnold, Gruppeformand for de radikale målretter ”vores” krigsindsats 
ved, efter at være blevet spurgt om Danmark skal levere panserraketter til 
amerikanernes indsats, at sige, at ”det er klart, det er ikke noget, der er rettet mod 
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civile, det er jo rettet mod militære installationer, så det siger vi selvfølgelig ja 
til.”837 

26. september 
Nyhederne fortæller om diskussion om deltagelse i krigen hos NATO, om hvorvidt 
NATO landene skal deltage i krigen. Svenning Dalgaard fortæller, at 
”amerikanerne nu vil plukke blandt de enkelte NATO lande, de vil selv bestemme, 
hvem de vil have med i koalitionen, hvem der skal gøre hvad, det bliver ikke 
nogen NATO aktion.”838 Annette Juhler Kjær fortæller yderligere, at ”USA selv vil 
gennemføre den ventede militære aktion mod OBL og indtil videre ikke bruge sine 
allierede i NATO.”839 ”Os” bliver delt op, Nyhederne fortæller, at Briterne er 
USAs hovedallierede og havde i dag tydeligvis fået flere oplysninger end andre. 
Men de, der kom for at se USAs beviser imod Osama bin Laden, de blev 
skuffede.”840 

Geoffrey Hoon, Storbritanniens forsvarsminister understreger ”vores” retfærdige 
måde at håndtere situationen på: ”We have made it clear to the Taleban, that they 
have the opportunity still, of shutting down the training camps and abandoning 
their support for terrorism. But I have to say that I am not optimistic that they 
understand that.”841 Det er med andre ord ikke ”vores” skyld, at krigen skal 
indledes. 

Det fremgår, at nogle af NATO landene forlanger nye sikre oplysninger fra USA, 
Spaniens forsvarsminister, Trillo-Figuera Martinez udtaler ”We have reacted as 
loyal allies and we expect more information to reinforce our solidarity.”842 
Danmark støtter USA stadigvæk uden tøven, Forsvarsministeren udtaler ”Well, I 
am expecting that we have the opportunity to express our solidarity and our 
support with our American allie.”843 Norge og Spanien bliver nævnt som nogle af 
de lande som gerne ville vide, hvad der skulle ske, mens Danmark og 
Storbritannien bliver fremhævet som lande, der ”ikke har behov for at få nogle 
beviser og som står bag USA uanset hvad USA gør.”844 
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Nyhederne beretter om humanitær hjælp fra UNHCR og den danske stat,845 samt 
fra FNs UNICEF.846 

Mogens Lykketoft uddyber Danmarks engagement i krigen ved at sige, at ”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 i meget høj grad, selve Talebanstyret er en del af denne her terroristiske 
organisation.” Han fremhæver samtidig det internationale samfunds forpligtelse til 
at yde ”en humanitær indsats som skal være af meget stor størrelse og ”støtte en 
opbygning af et samfund, der er til at holde ud at leve i, i Afghanistan”847 

Nyhederne fortæller om anholdelser af medlemmer af en radikal islamisk gruppe 
fra Algeriet, som har ”kontakt til bin Ladens terrornetværk” og som mistænkes for, 
sammen med andre, at planlægge en aktion et eller andet sted i EU. Anholdelserne 
er foretaget i Belgien, Nederlandene, Italien, Tyskland og Frankrig, hvilket 
underbygger, at terroren er over det hele og derfor kan ramme seerne når som 
helst. 848 

27. september 
Nyhederne fortæller om demonstrationer i Pakistan til støtte for kampen mod 
terror.849 Ifølge Nyhederne er det dog ”en støtte med forbehold.” Michael Rastrup 
Smith fortæller at ”USA har opnået en sjælden sympati i den muslimske verden 
lige nu. Men hvis Washington slår til mod Afghanistan, så vil sympatien vende sig 
til en forstærket og ukontrollabel islamisk vrede.”850 

Nyhederne fortæller om FNs flygtningeprogram i Afghanistan, hvor FN skal ind 
og brødføde 7,2 millioner mennesker.851 

Et indslag om Danmarks strategi, hvis landet bliver udsat for angreb med kemiske 
og biologiske våben, placerer seeren i gruppen ”os”, når Danmark kan blive ramt 
defineres USA og DK ud fra en fælles fjende, terroristerne.852 Regeringens fokus 
på området er med til at tydeliggøre den potentielle fare. En læge, der nedtoner 
faren for et angreb ved at sige at ”det er også nødvendigt at vi forsøger at synke 
spyttet en smule fordi de sidste par dage har overskriften været, at Danmark 
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næsten stod over for et koppeangreb”853 bliver mødt med overraskelse fra Mikael 
Kamber, som fortæller at adskillige eksperter har sagt, at de her våben kan 
fremstilles på køkkenbordet og spørger ”Hvordan kan du være så sikker på at de 
eksperter har ret?”854 

29. september 
Nyhederne fortæller at FN ”i en sjælden enighed i nat vedtog den nye resolution, 
der var leveret i råskitse fra USA og forhandlet på plads på under et døgn.”855 
Michael Trangbæk fortæller at resolutionen automatisk er bindende for alle FNs 
189 medlemslande. 

Nyhederne byder på et usædvanlig positivt indslag om Donald Rumsfeld, som 
fremhæver at ”He is smart, and his kind of skills is high. And he knows it.”856 
Indslaget fortæller også om hans heltemod, som betød at Rumsfeld efter angrebet 
på Pentagon selv gik ned i ruinerne for at hjælpe folk ud.857 Stephen Hess beskriver 
situationen som ”Pretty heroic. Particurarly 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.”858 

30. september 
Nyhederne fortæller om en fredsdemonstration i Washington, vor flere tusinde 
demonstranter protesterede mod ”den krig Bush regeringen har erklæret, men 
endnu ikke sat i gang.”859 PES fortæller at nogle var de samme som plejer at 
kæmpe mod globaliseringen, men at denne gang var budskabet fred. En af 
demonstranterne udtaler at ”If the price for bin Laden i thousands of civilian lives, 
than that’s  to high of a price for me.”860 Poul Erik Skammelsen fortæller, at ”det er 
synspunkter, der kommer på et tidspunkt, hvor det næsten regnes for uamerikansk 
at kritisere regeringen” og at ”demonstranterne her foreløbigt repræsenterer en 
meget lille del af den offentlige mening i Amerika.”861 

Tony Blair udtaler ”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 

                                                        
853 Sven Trautner, DVD 2444, 00.16.23 – 00.18.38 
854 Mikael Kamber DVD 2444, 00.16.23 – 00.18.38 
855 Michael Trangbæk, DVD 2445, 00.03.19 – 00.04.58 
856 Stephan Hess, politisk kommentator, DVD 2445, 00.11.01 – 00.14.11 
857 Poul Erik Skammelsen, DVD 2445, 00.11.01 – 00.14.11 
858 Stephan Hess, politisk kommentator, DVD 2445, 00.11.01 – 00.14.11 
859 Poul Erik Skammelsen, DVD 2446, 06.06.06 – 00.08.28 
860 Sarah Gully, DVD 2446, 06.06.06 – 00.08.28 
861 Poul Erik Skammelsen, DVD 2446, 06.06.06 – 00.08.28 



 119 

remove in order to get to bin Laden. So that’s their choice”862 og fremstiller derved 
krigen som ”deres valg.” ”Vi” har til gengæld givet dem alle muligheder for at 
undgå krigen, til trods for at alle Talebans indbydelser til forhandling er blevet 
afvist. 

1. oktober 
Nyhedsudsendelsen har fokus på befolkningens elendige vilkår i Afghanistan, 
fortæller om børn, der aldrig har oplevet andet end krig863 og underbygger derved 
legitimiteten af ”vores” angreb på Taleban. 

2. oktober 
Nyhederne omtaler beviserne for, at Osama bin Laden stod bag angrebene den 11. 
september. Det fremgår, at Tony Blair og George Robertson hos NATO har set 
beviserne. Spørgsmålet, om de andre NATO lande har set selv samme beviser 
forbliver ubesvaret, Poul Nyrup Rasmussen siger adspurgt ”Jeg har tilstrækkeligt 
informationsgrundlag i dag til at jeg kan erklære mig enig med NATOs 
generalsekretær [om at artikel 5 træder i kraft]. Jeg kan ikke komme ind på de 
konkrete informationer for det ville kunne misbruges af terrorister eller 
netværk.”864 

Det fremgår af Nyhederne, at indtil videre har kun en snæver kreds af højtstående 
Amerikanere set beviserne på, at det var Osama bin Laden og al Qaeda, som stod 
bag terrorangrebene. Lars Toft Rasmussen fortæller, at ”I dag fik NATO lov til at 
kigge med.” George Robertson udtaler ”The facts are clear and compelling. The 
information presented points conclusively to an al Qaeda role in the 11. of 
September attacks” og at ”The United States of America can rely on the full 
support from its 18 NATO allies in the campaign against international 
terrorism.”865 Publikum ser ikke, hvilke beviser der er tale om og får heller ikke at 
vide om alle NATO landene har set beviserne. 

George W. Bush afviser forhandlinger med Taleban: ”There is no timetable for the 
Taleban, just like there are no negotiations.”866 

3. oktober 
Nyhederne fortæller, at Rusland er rykket et skridt nærmere EU og NATO, som 
følge af kampen mod terrorismen.867  
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Nyhederne fortæller, at regeringen påstår, at der er flere slags beviser på, at det var 
Osama bin Laden og al Qaeda, der stod bag terrorangrebene. Mogens Lykketoft 
udtaler, at han føler sig ret overbevist om, at beviserne ville holde i byretten, hvis 
det var en dansk sag og at ”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.”868 Det fremgår af indslaget, at ”man dog 
foreløbig er nødt til at holde [beviserne] hemmelige”869 og at medlemmerne af 
Udenrigspolitisk nævn ikke er blevet præsenteret for selve beviserne. Per Stig 
Møller udtaler at ”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” og at ”jeg må stole på at beviserne er gode nok, når regeringerne i 
alle NATO landene finder dem gode nok”870 og Søren Søndergaard, 
udenrigsordfører fra Enhedslisten siger ”Jeg har ikke grundlag for at tage stilling 
til nogen beviser. Jeg har grundlag for at konstatere, at regeringen mener de kan 
tage stilling. Og de er overbeviste”, hvorefter han tilføjer at ”det var de på den 
anden side også da man bombede en fabrik i Sudan [...] og der viste det sig 
bagefter, at det var der ikke grund til.”871 

De eneste beviser, som seerne bliver fortalt om er ”elektroniske fingeraftryk”, som 
flykaprerne satte ved brug af mobiltelefoner. Kaare R. Skou siger, at ”nogle af 
forbindelserne skulle føre direkte til Osama bin Ladens netværk.”872 Det fremgår 
også, at NATO landenes regeringer skulle have set beviserne, men at politikerne i 
f.eks. udenrigspolitisk nævn, og derved alle ”almindelige” politikere i Danmark, 
ikke har set nogen beviser. 

4. oktober 
Beviserne er også et tema d. 4. oktober, hvor Nyhederne fortæller, at Tony Blair 
fremlagde beviser for, at den efterlyste Osama bin Laden er ansvarlig for 
terrorangrebet mod USA.873 Anne E. Skousen fortæller, at mindst tre af de kaprere, 
der fløj fly ind i WTC havde nære forbindelser til Osama bin Laden, et ”entydigt 
bevis på, at bin Laden stod bag attentatet på USA. Det mener i hvert fald den 
Britiske Premierminister”.874  
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Tony Blair udtaler: ”Shortly before the 11th of Septmber 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 11th of September. And most importantly, one of bin Ladens closest 
lieutenants has said clearly that he helped with the planning of the 11th of 
September attacks and has admitted the involvement of the al Qaeda 
organisation.”875 Beviserne bliver ikke uddybet eller dokumenteret yderligere og 
Nyhederne fortæller, at Blair understregede, at ”de mest tungtvejende beviser mod 
bin Laden stadig er fortrolige af hensyn til efterforskningen.”876 

5. oktober 
Nyhederne fortæller, at Osama bin Laden allerede har planlagt nye attentater mod 
USA, at de amerikanske mål for længst er udpeget og at CIA og FBI og forsvarets 
efterretningstjeneste er så overbeviste, at de har orienteret den amerikanske 
kongres om sandsynligheden for nye terrorhandlinger. Det bliver dog nævnt, at 
nogle af oplysningerne kan være falske i forsøget på at skræmme USA fra et 
angreb på Afghanistan. 877 Mikael Kamber siger, at de amerikanske 
efterretningstjenester ikke har villet oplyse, hvordan de nye oplysninger er kommet 
frem og hvad planerne går ud på. Indslaget er med til at underbygge behovet for en 
krig, for at forhindre terroristerne i at udføre deres gerninger i fremtiden. 

Det fremgår af Nyhederne, at Talebanstyret ”forsøger til det sidste at kæmpe for at 
blive ved magten”, at de i dag igen tilbød at forhandle med USA om bin Ladens 
skæbne, men at USA flere gange har understreget, at der intet er at forhandle 
om.878 

6. oktober 
”Os” bliver udvidet, når Nyhederne fortæller, at USA har sikret sig støtte fra langt 
de fleste af landene omkring Afghanistan.879 Niels Brinch fortæller, at USA har 
fået aktiv hjælp fra Storbritanniens Tony Blair, som udtaler: ”The Taleban 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 harbouring the people that carried out the 11th 
of September outrage.”880 Nyhederne viser også en udtalelse fra Atal Bihari 
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Vajpayee, Premierminister i Indien, der udtaler sig om, hvilken slags styre 
Afghanistan har behov for.881 

Nyhederne fortæller, at USA og koalitionen mod terroren kan regne med en eller 
anden form for støtte fra Indien, Tadsjikistan og Usbekistan og Pakistan, mens Iran 
har holdt lav profil og ikke vil tillade nogen form for overflyvning over landet.882 

Det fremgår af Nyhederne, at man vil gå efter de militære kommandocentre som 
måtte findes og at man vil lægge lidt vægt på at finde Osama bin Ladens 
tilholdssteder.883 Der er med andre ord tale om et afgrænset og målrettet angreb, 
som ikke vil ramme de civile. Dan Termansen taler også om, at han tror, at ”vi vil 
se en enkelt spektakulær operation, netop til at tilfredsstille, som sagt, den 
amerikanske befolkning”, noget som han kalder et ”CNN angreb.”884 

Nyhederne viser et indslag om elendige levevilkår i Afghanistan, som underbygger 
retfærdigheden af et angreb på Taleban.885 

7. oktober 
Nyhederne fortæller at ”det ventede amerikanske angreb på Afghanistan er i 
gang”,886 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.887 Seerne får oplyst, at Nordalliancen har beordret alle sine fly på jorden, 
hvilket tyder på at de er informeret om angrebet. Det bliver nævnt at amerikanske 
transportfly har landet i Usbekistan,888Pakistans støtte til krigen mod terror bliver 
omtalt889 og Jes Dorph Petersen fortæller, at Gerhard Schrøder har sagt, at han 
giver hele sin opbakning til det amerikanske og britiske angreb.890 Dette bliver 
senere gentaget via en tekstmeddelelse, der siger, at ”Den tyske regering støtter 
angrebet ”uden forbehold, siger forbundskansler Gerhard Schrøder.”891 Seerne får 
at vide, at George Bush orienterede Vladimir Putin om angrebet892 og ”at det er 
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meget vigtigt for den amerikanske præsident, at han får den politiske globale 
opbakning.”893 

Nyhederne fortæller, at målene er militære, at man typisk rammer store baser, 
lufthavne, ammunitions- og brændstofsdepoter, kommunikationstårne mm. Niels 
Brinch udtaler, at ”Bush skal ligesom vise omverdenen og amerikanerne noget 
synligt på, at man gør noget.”894 Niels Brinch fortæller også, at Tony Blair er 
kommet med en udtalelse om, at britiske styrker er i aktion ved siden af 
amerikanske styrker i Afghanistan.895 

George Bush udtaler, at USA indleder angrebet side om side med ”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.”896 Bush fremhæver i sin tale, at Talebanstyret har fået 
mulighed for at udlevere lederne af al Qaeda m.fl. for at undgå krigen, men at de 
ikke har reageret. Han taler om, at ”vi” gør det her også for at hjælpe det 
undertrykte folk i Afghanistan, at ”USA er ven med Afghanistan” og at ”vi” vil 
kaste nødhjælp ned fra luften. Han siger også, at vi ikke har bedt om denne opgave 
men at vi vil udføre den og fuldføre den, at dagens militæraktion er for at beskytte 
friheden, ikke bare vores egen men for alle mennesker på hele kloden og deres 
børn. Bush afslutter talen ved at sige, at fred og frihed vil sejre897 og med ordene 
”God bless America.”898 

Niels Brinch fortæller, at man går efter at bombe Talebanregimet med ”meget 
præcise våben, men det kan jo ikke undgås at der kommer civile og uskyldige til 
skade ved de her bombardementer.”899 

Jes Dorph Petersen siger, at præsidenten 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.900 

Poul Erik Skammelsen beskriver krigen som ”deres egen krig. Det var et angreb på 
Amerika. Det var ikke et angreb på et sted, hvor Amerika skal gå ind og spille 
politimanden, det var et angreb på dem selv” og siger, at ”Derfor er der en meget, 
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meget stor opbakning til det der sker nu her i Amerika.”901 Gentagne gange bliver 
krigen beskrevet som ”det ventede angreb” på Afghanistan eller ”den ventede 
reaktion” på terrorangrebene.902 

Nyhederne giver udtryk for, at der ikke bliver videregivet så mange oplysninger 
om angrebet, og påpeger, at det kunne være, at folk rundt omkring i det 
amerikanske system holder oplysninger tilbage eller forsøger at få medierne til at 
kigge i en anden retning end der, hvor de måske burde kigge henne.903  

Tony Blair holder periodens mest indholdsrige tale, hvor han fortæller om 
baggrunden for krigen. Han fortæller at han ud fra de foreliggende beviser ikke er i 
tvivl om, at det var Osama bin Laden og al Qaeda, der stod bag, og at 
Talebanstyret støtter netværket. Han fremhæver endnu en gang, at ”vi” gav 
Taleban mulighed for at udlevere terroristerne, men at de i stedet valgte side med 
terroren. Blair fortæller at målene er steder, som er involveret i al-Qaeda netværket 
og militære installationer. ”This military plan has been put together, mindful of 
determination to do all we humanly can to avoid civilian casualties.”904 Blair 
fortæller, som Bush gjorde tidligere, at Storbritannien, Frankrig, Tyskland, 
Australien og Canada. Han fremhæver, hvor hurtigt en stærk koalition er blevet 
samlet og siger at ”This is in no small measure due to the statesmanship of 
President Bush to whom I pay tribute.” Blair siger også, helt i pragmatismens ånd: 
”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. Blair fremhæver 
også den humanitære indsats og at aktionen har til formål ”to allivate the appalling 
suffering of the Afghan people, and to deliver stability so that the people from that 
region stay in that region.” Blair stiller krigen op som Storbritanniens selvforsvar, 
for at forsvare britiske liv, britisk økonomi og levestandard. Han udtaler ”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 livelihoods. [...] Our prosperity and standard of 
living require us to deal with the terrorist threat.” En interessant bemærkning er, at 
krigen mod terror også er et led i krigen mod narko, Blair siger ”We act also 
because the al-Qaeda network and the Taleban regime are funded in large part of 
drugs trade. Ninety per cent of all heroin sold on British streets originates from 
Afghanistan. Stopping that trade is, again, directly in our interests.” Blair 
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fremhæver, at ”vi” ikke har valgt denne krig: ”None of the leaders involved in this 
action want war. None of our nations want it. We are a peaceful people. But we 
know that sometimes to safeguard peace, we have to fight.” Han beskriver krigen 
som en retfærdig krig: ”Britain has learnt that lesson many times in our history. 
We only do it if the cause is just. But this cause is just.” Han afslutter ved at sige, 
at ”The murder of almost 7000 innocent people in America was an attack on our 
freedom, our way of life and attack on the civilized values the world over” og 
fremhæver, at de ventede ”so those responsible could be yielded up by those 
shielding them. That offer was refused. We have no choice”, dvs. at de tilbød 
muligheden for fred, men at det tilbud ikke blev modtaget.905 

Ulla Terkelsen følger op på talen, ved at sige at ”den helt klart havde Churchillske 
undertoner, 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” og at ”princippet i det er at 
vi skal gå i krig og bekæmpe den ondskab, der breder sig med terroren.”906 

Steffen Jensen 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” 
og at angrebet ”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.”907 

Nyhederne viser mere af George Bushs tale i forbindelse med krigens start. Bush 
taler om, at angrebet skal besværliggøre for al Qaeda ”to coordinate their evil 
plans.” Han fremhæver USAs enestående nedkastning af humanitær hjælp ved at 
sige, at ”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.” 

George Bush stiller situationen op i en meget simplificeret modsætning af venner 
og fjender i de to følgende sætninger: 

”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.” 
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George Bush fremhæver, at USA er en fredelig nation: ”We are a peaceful nation. 
Yet, as we have learned, so suddenly and tragically, there can ben o 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. 

Bush taler som Blair om, at ”We did not ask for this mission, but we will fulfill it. 
Han fremhæver også krigens noble formål ved at kalde den ”Operation Freedom” 
og sige, at ”We defend not only our precious freedoms, but also the freedom of 
people everywhere to live and raise their children free from fear. 

Poul Erik Skammelsen følger op på talen ved at sige at ”der ikke er nogen som 
helst tvivl om, at han har fuld opbakning til denne her militære aktion.” PES siger 
også, 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 Osama bin Laden eller få fat i selve det her 
netværk. Terroristerne.”908 

Mogens Lykketoft bakker op, siger at han mener at de Forenede Stater er i 
selvforsvar og at det er vigtigt, at få skabt en sammenhængende løsning for 
Afghanistan når krigen er overstået, en løsning ”Som kan skabe fred og 
udvikling.” Målsætningen med krigen er med andre ord nobel. Senere i 
Nyhederne, hvor han understreger forbindelsen mellem Talebanstyret og 
terroristerne og siger, 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.”909  

Nyhederne viser en tale af Donald Rumsfeld, USAs forsvarsminister. Han fortæller 
om USAs rolle i tidligere koalitioner, hvor USA ”har [...] påtaget sig rollen som de 
undertrykte folk, imod undertrykkerne”, at USA står sammen med det Afghanske 
folk, og at angrebet var fokuseret mod Taleban. Niels Brinch simultanoverstætter 
talen og siger bl.a. at ”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.910 

Nyhederne byder på overvejelser om, hvorvidt der er tale om krig mellem de to 
trosretninger, den kristne vestlige og muslimer og de arabiske regeringers dilemma 
med hensyn til at deres støtte til USA måske ikke falder i store 
befolkningsgruppers smag. Det fremgår, at nogle af landene er afhængige af 
assistance fra USA, både økonomisk og militært.911 Helle Lykke Nielsen, Lektor i 
mellemøststudier fra SDU, siger, at vi kan frygte angreb ind i de vestlige samfund 
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og at det er det, der er det mest uhyggelige ved det. Siger at det nærmest er en 
umulig opgave, hvilket indikerer at den eneste måde at forhindre yderligere angreb 
er at tilintetgøre fjenden.912 

En indikation på modstand til angrebet kommer via indslag om demonstrationer i 
Århus og København. En af demonstranterne, Jakob Krogh, udtaler, at 
bombningerne på Afghanistan bare vil dræbe endnu flere uskyldige mennesker, 
skabe endnu mere had til USAs politik og dermed også give mere grobund for 
terrorismen. Han udtaler at grunden til demonstrationen er ”en utilfredshed med 
USAs førte politik og siger, at men ved at ændre USAs opførsel i mellemøsten, så 
vil man også kunne gå ind og forhindre terrorismen.913 Jørgen Poulsen fra Dansk 
Røde Kors fokuserer også på de potentielle menneskelige konsekvenser af krigen, 
siger at "vi naturligvis håber at amerikanerne bomber militære mål” men at der 
også findes en anden front i Afghanistan, som også er begyndt bombardementerne 
af byerne, hvor civilbefolkningen kan komme i klemme. Han kritiserer 
amerikanernes nedkastning af nødhjælp, siger at det ikke hjælper noget at kaste 
nødhjælp fra luften.914 Poul Erik Skammelsen kommenterer også nedkastningen, 
siger at det ”måske virker bizart at angribe og derefter smide fødevarer ned til 
dem” men at formålet ”selvfølgelig” er at vise at USA støtter det Afghanske folk, 
at de ikke er fjender af det Afghanske folk. Skammelsen fortæller, at det handler 
om at sende et signal til muslimer rundt omkring i verden om at det her ikke er et 
angreb på Islam eller på civile, men på Talebanstyret og al Qaeda netværket. Han 
fortæller også, at der er ”fuld opbakning” til Bush og angrebene i USA, både hos 
befolkningen og politikerne.915 

Nyhederne kl. 21.00 indledes ved at Niels Brinch fortæller, at den amerikanske 
forsvarsminister fortæller, at samtidig med at man bomber dele af Afghanistan, så 
smider man nødhjælp ud over Afghanistan. Jes Dorph Petersen siger ”at det også 
var forventet, at amerikanerne ville forsøge at gøre livet mindre besværligt for de 
mange flygtninge, der bliver ramt af det her meget voldsomme angreb i aften.” 
Niels Brinch følger op på udtalelsen ved at sige, man fastholder det signal, at ”vi er 
ikke imod Islam, vi er imod Taleban og imod Osama bin Laden.”916 

Jes Dorph-Petersen understreger Danmarks støtte ved at sige, at ”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 
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New York den 11. september.”917 Det bliver også gentaget, at ”alle selvfølgelig har 
vidst, at det var noget i gære”, dvs. at angrebet var ventet af alle.918 

Steffen Jensen fortæller om modstand mod USA i Pakistan og at alle forventer, at 
der vil komme store demonstrationer. Han siger, at mange vender sig mod 
angrebene i USA, men at de samtidigt mener, at USAs politik er dybt 
dobbeltmoralsk i deres politik ”i forhold til den her del af verden” og 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.” Han kalder det at bekæmpe en del af Osama bin Laden og 
terrorismen med krudt og kugler og med moderne våben en meget kortsigtet 
politik, men at den langsigtede politik for at bekæmpe terrorismen i mellemøsten 
er at føre en politik, som de arabiske befolkninger og den arabiske verden anser for 
at være noget mere balanceret og mere retfærdig. En politik man mener støtter 
masserne og ikke nogle korrupte regimer.919 

Det fremgår af Nyhederne, at Rusland lige har meddelt gennem en melding fra 
Udenrigsministeriet, at man støtter angrebene mod Afghanistan, hvilket Jes Dorph-
Petersen fremhæver som ”en meget interessant oplysning, hvis man ser på den 
globale politiske ledelse.”920 

Ulla Terkelsen forholder sig i et indslag til Tony Blairs tale umiddelbart efter at 
angrebene i Afghanistan blev indledt. Hun fortæller at nogen har kaldt den ”vores 
Churchill’s tale og drager parallellen til Winston Churchill, der gik ind i anden 
verdenskrig da Tyskland angreb Polen, altså ikke fordi Storbritannien blev 
angrebet men af princip. Hun beskriver Blair som meget beslutsom og meget 
koncentreret og som en klart talende politiker, som har forklaret verden ”hvorfor 
det her er nødvendigt” og ”hvorfor det er principielt absolut nødvendigt at gå ind i 
den her krig.”921  

Adspurgt om støtten i Storbritannien siger Terkelsen, at ”der altid vil være grupper 
som af principielle grunde vil være imod at man besvarer vold med vold, altså 
folk, der er fundamentale pacifister,” men 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. Hun 
fortæller at Blair hele tiden argumenterer for, at ”vi ikke er imod muslimerne, men 
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vi er imod en international sammensværgelse [...]mod den demokratiske livsform, 
som vi har her.”922 

Hun påpeger vigtigheden af, ”at man har et menneske, som leder af en nation, som 
har en rigtig moralsk indignation.” Hun fortæller, at Tony Blair er en meget 
moralsk mand, meget kristen, meget ivrig kirkegænger som har en meget høj 
moralsk satsning hele tiden. Hun siger også, at ”det er meget vigtigt at man 
forsøger at sælge det, at man skal i krig ud fra et oprigtigt moralsk budskab. Hun 
siger at der ikke er nogen tvivl om, at han føler, at det var en moralsk krænkelse, 
der fandt sted i New York ”den dag, den 11. september” og at det er derfor han har 
styrken til at overbevise.923 

Voxpop fra USA byder på udtalelser om, at krig ikke er en tiltalende idé men at ”it 
is obvious that it is necessary to take some action”924 og ”But we had to do 
something. They took out two of our towers. Had to do something.”925 Opfattelsen 
i USA er med andre ord, at ”vi” handler, fordi det er nødvendigt. Interview i 
Danmark fra demonstrationer mod krigen byder på udtalelser om at ”vi ikke 
ønsker flere civile ofre”926 og at ”Jeg er her for at demonstrere mod at USA er gået 
i gang med at bombe et af verdens fattigste lande.”927 

Nyhederne viser en udtalelse fra Jacques Chirac, som siger at de vil ”løfte vores 
del af opgaven i en ånd af solidaritet og ansvarlighed. Det sagde jeg til præsident 
Bush da han ringede til mig i eftermiddag inden operationens start.”928 

Der er også strejf af kritik af USA i udtalelser fra Anders Jerikow, Informations 
chefredaktør og mellemøstekspert. Han siger, at USA i store dele af mellemøsten 
ses som en stor djævel, og at det kan blive meget svært for en række arabiske 
regeringer at se til mens USA bomber et muslimsk land og at der vil 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.” Jerikow 
fremhæver, at USAs allierede i Afghanistan, den Nordlige Alliance, i lige så høj 
grad som Taleban er skyldig i en krænkelse af menneskerettighederne og i en 
fabelagtig ligegyldighed over for de almindelige Afghaneres skæbner.” 929 

Nyhederne fortæller, at den belgiske premierminister, Gajfer Hofstat, på EUs 
vegne udtrykker ”det, der hedder fuld solidaritet med det britiske og amerikanske 
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angreb på Afghanistan930 og at Israels premierminister Ariel Sharon tilbyder ”al 
tænkelig hjælp til USA.”931 Per Stig Møller beskriver angrebet som forestående, da 
man ”ikke ville kunne holde sammen på den alliance, uden at man viste, at man 
brugte den åbning, alliancen havde givet, de arabiske lande havde givet for at gøre 
op med Talebanerne.”932 

Poul Nyrup Rasmussen tydeliggør Danmarks støtte på et pressemøde, hvor han 
siger, at ”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.” Nyrup 
udtaler, i stil med Tony Blair, 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” og at regeringen derfor bakker fuldt 
og helt op om aktionen mod Talebanstyret. Han fremhæver, at aktionen bygger på 
en definition af terrorangrebet som ”et angreb på verdenssikkerheden” ifølge FNs 
artikel 51. 

Poul Nyrup siger, at ”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.” Han fremhæver, at en 
humanitær indsats er overordentlig vigtig, og at Danmark deltager direkte i 
indsatsen. Nyrup nævner frygten for yderligere angreb og den potentielle fare i 
fremtiden. Han siger , at han 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.” Han beder folk også om at huske, at angrebet ikke kun var et 
angreb på USA men også på ”vores demokratier og dermed også et angreb på 
Danmark.” Poul Nyrup gentager, at ”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” og at ”det vi kan 
gøre, fra de allieredes side, er at gøre alt hvad vi kan” for at uskyldige mennesker 
ikke bliver ramt.933 

Niels Brinch fortæller at Kina giver støtte til den militære aktion, ud fra den 
forudsætning at den går imod specifikke mål, ”altså veldefinerede mål.” Brinch 
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siger, at ”det er jo lidt fantastisk at Kina støtter en amerikansk militær aktion i et 
andet land.” 

Per Stig Møller siger adspurgt, at ”det er klart, at hele verden siger det samme som 
Statsministeren og hele verden siger og Kina siger det også, så selvfølgelig siger vi 
det også.” Han tilføjer, at det Danmark kan gøre er at være trofast og loyal i det 
opgør, der vinder sted ”fordi det jo ikke kun finder sted i Amerika og Afghanistan, 
tilbageslaget for terroristerne kan jo finde sted hvor som helst.”934 

Nyhederne viser Taleban-ambassadøren i Afghanistan udtale: ”These brutal 
attacks are as horrendous terrorist attacks as anywhere in the world. Such brutal 
attitude by America will unify the whole Afghan nation against aggression. The 
Afghan, the Afghans will rise against the new colonialist. We condemn this 
terrorist action on the Nation of Afghanistan.935 

Steffen Jensen fortæller om skepsis over USA i mellemøsten, siger at han tror ”at 
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” og ”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 banale sygdomme, på grund af den her 
blokade.” Siger at USA ”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 Taleban.”936 

Udtalelser fra den Nordlige Alliances indenrigsminister placerer den Nordlige 
Alliance og det Afghanske folk i alliancen ”Os”. ”I think the Afghanistan people 
are the peace loving people and they are also against the terrorism so they will 
definately welcome these attacks.” Han fortæller også, at ”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.”937 

Nyhederne viser voxpop fra USA, hvor udtalelserne går fra total støtte til krigen, 
”Bomb everything, don’t leave nothing. Cause they killed them innocent little kids 
and everything on that plane, man”938 til kritik af krigen, ”I think Amerika 
shouldn’t retaliate the way they did. Two wrongs don´t make a right.”939 
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Poul Erik Skammelsen fortæller, at forsvarsministeriet i USA, med Donald 
Rumsfeld i spidsen, ”har været meget påpasselige med at give oplysninger ud.” 
Denne oplysning gentager han og 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 der er for ikke at lade Talebanstyret, eller al Qaeda få noget at vide om, 
hvad 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.” Skammelsen nævner Golfkrigen som eksempel på, at præcisionen i 
angrebene ikke var så stor, som man gerne ville give udtryk for.940 

En afghansk tolk, bosiddende i Danmark, Rahim Dawar, udtaler til Nyhederne, at 
”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.”941 

Den tyske Kansler, Gerhard Schröder udtaler, at han ”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.” Han fremhæver vigtigheden af, at løse 
flygtningeproblemet og pointerer, at ”det her ikke er en krig mod det afghanske 
folk, men en kamp mod terrorismen og dem, der støtter terrorismen.”942 

Jes Dorph Petersen spørger Dan P. Termansen, 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.943 Termansen svarer, at der ”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.”944 

Nyhederne viser indslag fra demonstrationer i Århus og København, hvor folk 
viser sin sympati for den afghanske befolkning og udtaler sig kritisk om krigen. 
”der er stadig en masse mennesker derovre, der sørger. Og så går de ud og gør den 
samme handling et andet sted.”945 

Tekstmeddelelser viser, at Japans premierminister erklærer sit lands fulde støtte til 
angrebet og at kampe er brudt ud mellem Taleban-styrker og befolkningen i en af 
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Afghanistans grænsebyer til Iran. 946 Vi får også at vide via en tekstmeddelelse, at 
de nordiske lande står bag USAs angreb.947 

Helle Lykke Nielsen fortæller, at Taleban kom til ”ikke mindst med støtte fra 
vesten under det seneste opgør i Afghanistan” og nævner USAs økonomiske 
interesser: ”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 bliver transporteret 
igennem der.”948 

Ulla Terkelsen gentager sine positive udtalelser om Tony Blairs tale, siger at der er 
en meget stor opbakning omkring ham og at han ”meget pædagogisk” har sagt 
”hvorfor det var nødvendigt at føre den her krig” og gentager også sin kommentar 
om, at Storbritannien er gået ind i krigen på grund af et princip. Ulla Terkelsen 
fortæller, at en demonstration i London er ”meget lille, kun på de her hundrede 
mennesker.”949 

Bendt Bendtsen understreger den danske støtte til aktionen, ved at kalde den 
”ganske forventelig” og fremhæve, at ”Talebanregimet har jo fået deres advarsler, 
de har ikke reageret.” Han siger, at Taleban er uden for pædagogisk rækkevidde og 
siger ”Der er ikke andre veje tilbage”, at det er vigtigt ”at vi taler med en stemme i 
Europa, altså fuld opbakning til USA, ingen slinger i valsen, det er det det drejer 
sig om,” ”selv om det også kommer til at koste ofre.”950 

Nyhederne fortæller, at Afghanere i byen Zaranj er gået til oprør mod den lokale 
Talebanmilits. Niels Brinch siger at ”det kan være en isoleret begivenhed, det her, 
men muligvis vil vi se flere og flere byer ny, nogen der benytter sig af chancen for 
at slippe af med dem.”951 Dette underbygger opfattelsen af, at Afghanerne er en del 
af os, at krigen er blevet indledt for deres skyld. 

Niels Brinch siger, at USA bruger enorme summer på at forske i det, der hedde 
Psy-ops, psykologiske operationer og så 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.”952 Dan P. Termansen følger op på udtalelsen ved at sige, at han ikke 
tror på at der er nogen, som planter historier, som ikke er sande, men at den 
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sandhed, der bliver offentliggjort bliver afmålt, at det er ”sandhed i portioner, 
præcis sådan at det støtter den operation, der foregår.”953 

Jes Dorph-Petersen fortæller, at Berlusconi har sagt, at Italien er klar til at svare 
positivt på enhver opfordring eller bøn fra USA om at hjælpe med den militære 
operation.”  

Niels Brinch fortæller, at Iraks Saddam Hussein kalder det her for en aggression 
imod Afghanistan og siger, at Amerikanerne enten prøver at bestikke sig til tingene 
eller prøver at bombe sig til at få ret og at Hussein i øvrigt opfordrer USA til at 
fremlægge de beviser, de påstår at de har.954 

Nyhederne gentager en del af Bushs tale lige efter at angrebet blev sat i gang, hvor 
han taler om ”carefully targeted actions.”955 Efterfølgende bliver en kommentar fra 
Mogens Lykketoft gentaget, hvor han siger at han mener at de Forenede Stater er i 
selvforsvar. Han fremhæver nødvendigheden af, at krigen bliver efterfulgt af 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.”956 

Nyhederne fortæller at Berlingske tidende den 8. oktober kalder angrebet for en  
moralsk nødvendighed, at Kristeligt Dagblad slår fast at angrebene ikke er rettet 
mod Islam men mod terrorismen.957 

Nils Brinch fortæller, at ud over at smide nødhjælp ned til Afghanerne har 
amerikanerne både smidt løbesedler og sendt radioudsendelser for at forklare 
Afghanerne, hvorfor man laver de her operationer.958 Jes Dorph-Petersen 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 
anden måde, hvem det er de skal holde med.”959 

Adspurgt siger Dan P. Termansen, at han ikke tror den afghanske civilbefolkning 
er i decideret fare, fordi USA ved præcis, hvor de vil bombe og at de bruger 
præcisionsvåben til at ramme de militære mål. Siger at han ikke tror man ændrer 
en holdning ved at smide nødhjælp til folk, eller give dem noget mad, de ændrer jo 
ikke holdning af den grund. Siger at man måske markerer lidt deres holdninger og 
får dem til at tænke over det.960 
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Nyhederne viser en tekst om at Anders Fogh Rasmussen siger, at de militære skridt 
formentlig kun er indledningen til en lang, sej kamp mod terrorismen.961 Han 
udtaler til Nyhederne, at Venstre bakker 100% op omkring Statsministerens 
udtalelser: Vi betragter det som en 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%, og jeg har fuld tillid til at USA og 
de allierede kan gennemføre målrettede angreb som begrænser antallet af civile tab 
til et absolut minimum.” Han siger, at det Danmark kan gøre er at ”bakke op med 
det vi nu kan” og fremhæver, at det er en bred international koalition, der bakker 
op om aktionen og at det ikke er en kamp mod en religion eller mod et folk, men 
kamp mod terrorister og en kamp mod et regime, der har huset terrorister.962 

Nyhederne afsluttes ved at Jes Dorph-Petersen bl.a. siger: ”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.”963 

8. oktober 
Nyhederne fortæller, at Bush betegner angrebet som en succes. ”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 
war, already under way. That is being conducted on many fronts.”964 Bush vises i 
et lokale fyldt med tilhørere, som klapper, når han er færdig med sin tale. 

Niels Brinch gentager informationen om, at lokalbefolkningen, både Pashtunere og 
Baluchier har gjort oprør mod de Talebanenheder, der så styrer deres område.965 

Det fremgår af Nyhederne, at USA har advaret FNs sikkerhedsråd om, at det kan 
blive nødvendigt at angribe andre lande i den her kampagne mod terrorismen. Dan 
P. Termansen siger, at det dog delvist er blevet dementeret på et pressemøde i det 
Hvide Hus. 

Nyhederne fortæller at Talebanstyret har meddelt, at mindst tyve personer er blevet 
dræbt efter det amerikansk ledede angreb og at en bombe angiveligt skule have 
ramt et boligkvarter og kostet civile livet. Talebanerne betegner angrebet som en 
”terrorist attack.” Nyhederne fortæller, at angrebet på Afghanistan udløste 
voldsomme optøjer flere steder i nabolandet Pakistan og viser Talebans 
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ambassadør i Pakistan, som udtaler via tolk, at ”This is a meaningless action and 
illegal and unresponsible act.” 966 

Bush bliver vist som den store helt, som ankommer til en pressekonference under 
stående bifald fra publikum. Nyhederne viser billeder af bomber, hvis påskrift 
hentyder direkte til heltene fra den 11. september, f.eks. med påskriften NYPD 
AND FDNY.967 De viser også billeder af nødhjælpsrationer, som bliver kastet ud 
over Afghanistan og en af besætningsmedlemmerne beskriver deres mission som 
”a great success. Because we were able to bring humanitarian supplies to people 
that needed them.968 Uffe Dreesen fortæller, at i følge Taleban har angrebet kostet 
6-8 menneskeliv ”uden at de tal har kunnet bekræftes af uafhængige kilder.”969 

Ulla Terkelsen fortæller om en positiv opbakning bag angrebet i London, siger at 
man ikke ser ”det at starte en krig som nødvendigvis en ondskabsfuld handling, 
men man ser det som noget man kan gøre for at redde nogle mennesker og hjælpe 
nogle mennesker. Om modstanderne af krigen siger Terkelsen, 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.” Terkelsen fortæller, at 
der er en meget lille opposition imod det, fordi man har accepteret Tony Blairs 
argumentation. Ulla Terkelsen siger ”at det helt overvældende flertal støtter krig 
mod terror og forstår formålet” og ”at der heller ikke er frygt for at den folkelig 
opbakning til krigen mod terror forsvinder, hvis krigen trækker i langdrag.”970 

Det fremgår samtidigt af en tekstmeddelelse, at ni ud af ti amerikanere støtter 
angreb på Afghanistan ifølge målinger fra tv-stationerne ABC, NBC og CNN.971  

Nyhederne fortæller om voldsomme demonstrationer i Pakistan efter angrebet. 
Kristian Almblad fortæller om vrede pakistanere i kamp med politiet, mens 
Musharaff erklærer, at han er ”very positive that the vast majority are with us”, 
dvs. at han har flertallets support til støtten til USA.  

Poul Nyrup Rasmussen udtaler, at det gælder 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.” Poul Nyrup siger, 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, 

                                                        
966 Talebans ambassadør i Pakistan, via tolk, DVD 2454, 00.12.50 – 00.13.50 
967 Indslag af Uffe Dreesen, DD 2454, 00.24.26 – 00.26.55 
968 Bob Allardice, DVD 2454, 00.24.26 – 00.26.55 
969 Uffe Dreesen, DVD 2454, 00.24.26 – 00.26.55 
970 Ulla Terkelsen, DVD 2454, 00.31.46 – 00.33.39 
971 Tekstmeddelelse, DVD 2454, 00.29.48 – 00.31.36 



 137 

begrænser de civile tab til det absolut minimale, og undgår at ekspandere 
konflikten til et omfang, der ikke kan kontrolleres.972 

Steffen Jensen taler om situationen i Pakistan, siger, at det stadigvæk bare har 
været en lille bitte brøkdel af nationen, som har været ude i gaderne for at 
protestere.973 

En voxpop blandt Afghanere i DK byder på kommentarer som ”jeg synes det er 
fuldstændig forkert, med krigen, men 100 mennesker laver svineri, hvorfor slå 
ihjel millioner af mennesker?”974, ”På den måde er vi blevet trætte af krigen, ik?” 
og over til ”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.”975 Indslaget viser også to 
kommentarer fra Afghanere, der støtter angrebet, pga. Talebanstyrets 
undertrykkelse af befolkningen og pga. støtten til Osama bin Ladens 
terroristlejre.976 

Caroline Boserup fortæller, at EUs udenrigsministre i dag gav deres fulde støtte til 
USAs og Storbritanniens krig i Afghanistan og at man samtidig stillede penge i 
udsigt til en genopbygning af Afghanistan efter krigen. Indslaget indeholder 
overvejelser om, hvordan EU ville reagere, hvis krigen den breder sig og det 
fremgår, at Briterne har forhindret, at Amerikanerne også ville kaste sig over 
Irak.977 

Nyhederne fortæller, hvordan al Jazeera, som præsenteres som ”en anset og 
upartisk tv-station fra oliestaten Qatar. Den vinkel kanalen har anvendt er, at 
”Verdens største militære og økonomiske magt, der bomber telte og fattige folk 
med tæpper”.978 For at demonstrere forskellen på de to lande siger en egyptisk 
general, at USA har 15 B1 bombere i området og at der ikke findes noget i 
Afghanistan, der koster lige så meget som én B1 bomber. En redaktør på det 
arabiske Newsweek i Washington siger ”Vi har i dag set, hvordan verdens 
stærkeste land i nyere tid på sørgelig vis angriber en gruppe telter og hytter.979 

To studerende fra et dansk gymnasium udtaler om situationen at ”Det er 
spændende at se, at magter som før har været fjender, de er gået sammen i alliancer 
nu. Med fælles front mod terrorismen” og at ”f.eks. Rusland og USA, de er jo stort 
set perlevenner.” 
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9. oktober 
Nyhederne fortæller, at Taleban har udtalt, at snesevis af civile er blevet dræbt. FN 
bekræfter at der er civile tab, 4 af deres medarbejdere omkom i angrebet.980 

Det fremgår, at Iran kræver, at USA straks indstiller angrebene, men at den 
amerikansk anførte alliance mod terror foreløbigt ser ud til at være intakt. Lars 
Toft Rasmussen fortæller, at ”Ganske vist demonstrerer Talebantilhængere i 
mange muslimske lande [...]. Men demonstranterne repræsenterer tilsyneladende et 
beskedent mindretal blandt verdens 1,2 milliarder muslimer.981 

Anders Bech Jensen 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.”982 Jørgen 
Poulsen, Holger K. Nielsen er blandt kritikerne mens Per Stig Møller siger ”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 de laver den terror.”983 Nyhederne viser billeder af de pakker, der 
bliver kastet ned til Afghanerne, hvor der blandt andet er påtrykt en hilsen fra det 
amerikanske folk.984  

Steffen Jensen fortæller, at i Pakistan bliver nedkastningen ”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. Han fremhæver også 
risikoen for, at den nedkastede nødhjælp kan resultere i at folk løber ind i 
minefelter efter nødhjælpen og derfor kan risikere at dø i forsøget på at få fat i 
den.985 

Den positive fremstilling af Tony Blair fortsætter. Ulla Terkelsen fortæller, at Blair 
i årevis blev kaldt Bambi og fremstillet som nikkedukke for smarte spindoktorer 
og som én, der ikke var god til problemer, men at alt det har ændret sig ved 
udsigten til krigen mod terror.986 Det bliver fremhævet, at Tony Blair har leveret 
argumenterne for krigen og at han har ramt den rigtige kommunikation over for 
militæret i sådan en grad at alle militærfolk forstår, at det er en nødvendig krig.987 
Både Ulla Terkelsen og Charles Goldsmith, redaktør på Wall Street Journal 

                                                        
980 Lars Toft Rasmussen, DVD 2455, 00.15.15 – 00.17.03 
981 Lars Toft Rasmussen, DVD 2455, 00.15.15 – 00.17.03 
982 Anders Bech-Jessen, DVD 2455, 00.18.10 – 00.21.15 
983 Per Stig Møller, DVD 2455, 00.18.10 – 00.21.15 
984 Michael Stuhr, DVD 2455, 00.18.10 – 00.21.15 
985 Steffen Jensen, DVD 2455, 00.20.15 – 00.21.59 
986 Ulla Terkelsen, DVD 2455, 00.26.29 – 00.29.40 
987 Robert Fox, DVD 2455, 00.26.29 – 00.29.40 
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trækker referencer til Churchill og der er billeder af en statue af Churchill i 
indslaget.988 

Charles Goldsmith udtaler: ”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.”989 Ulla Terkelsen følger 
op ved at fortælle, at ”amerikanerne synes at Blair er meget bedre til at 
argumentere for krig mod terror, selv om Blair er militær lillebror til Bush.”990 

Nyhederne viser et indslag om frygten for et bakteriologisk terrorangreb i USA, 
som underbygger et billede af, at krigen må kæmpes for at sikre, at sådanne angreb 
ikke kan finde sted i fremtiden.991 Opfattelsen bliver yderligere underbygget af 
historier om ”at man også i Japan har været tæt på et miltbrandangreb”, at Iraks 
leder, Saddam Hussein fremstillede miltbrand ”som han angiveligt skulle bruge 
mod de amerikanske soldater i Golfkrigen” og at ”helt siden anden verdenskrig har 
miltbrand stået øverst på listen over biologiske våben. Både hos terrorgrupper og 
hos lande på begge sider af jerntæppet.”992 Louise Windfeld-Høeberg fortæller 
også , at ”Mere end 80 procent af de mennesker, der får sygdommen dør, fordi 
antibiotika skal gives med det same og virker kun langsomt.”993 

10. oktober 
Det fremgår af Nyhederne, at det islamiske topmøde i Qatar ikke fordømte 
luftkrigen, men nøjedes med at udtrykke sin bekymring for at det skal gå ud over 
civile.994 

Uffe Dreesen fortæller, at Talebanstyret siger, at 76 mennesker er blevet dræbt i 
angrebet, uden at præcisere om der er tale om civile eller soldater. 995 Caroline 
Boserup siger, at de fire lokale vagter ved et FN kontor som blev dræbt i angrebet 
”foreløbig er de eneste tab af menneskeliv, som er bekræftet af uafhængige kilder. 

Nyhederne fortæller om frygten for nye angreb, f.eks. biologisk eller kemisk terror, 
hvilket er med til at understrege nødvendigheden af krigen. Poul Erik Skammelsen 
fortæller, at selv Præsidenten er nervøs, at vicepræsidenten ikke deltager i 

                                                        
988 Ulla Terkelsen og Charles Goldsmith, DVD 2455, 00.26.29 – 00.29.40 
989 Charles Goldsmith, DVD 2455, 00.26.29 – 00.29.40 
990 Ulla Terkelsen DVD 2455, 00.26.29 – 00.29.40 
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993 Louise Windfeld-Høeberg, DVD 2455, 00.34.55 – 00.37.40 
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præsidentens møder med sine topfolk og sikkerhedsfolk, af sikkerhedsgrunde. 
Denne trussel er med til at legitimere ”vores” krig. 

Poul Erik Skammelsen fortæller, at Bush har to budskaber, som kraftigt strider 
mod 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.”996 

Nyhederne fortæller, at ”Osama bin Ladens krig”997 ikke får meget opbakning hos 
muslimer i Danmark. Lorents Hedelund fra Kristent viden- og informationscenter 
vedrørende Islam følger betegner krigen som ”bin Ladens så at sige private 
krig.”998 

Bushs handlekraft bliver udtalt i et indslag om en ny liste over de meste eftersøgte 
terrorister i verden. Bush udtaler ”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.”999 

                                                        
996 Poul Erik Skammelsen, DVD 2456, 00.05.55 – 00.07.51 
997 Helle Høy, DVD 2456, 00.07.51 – 00.09.30 
998 Lorents Hedelund, DVD 2456, 00.09.30 – 00.11.39 
999 George W. Bush, DVD 2456, 00.14.26 – 00.15.43 
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Appendiks 4 – Afgrænsning af ’krig’ 

11. september 
Den første indikation om krigen som respons på terrorangrebet kommer i George 
W. Bushs første tale efter angrebet. Bush siger, at han har ”ordered that the full 
resources of the federal government go to help the victims and their families – 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.”1000 

Samuel Rachlin siger om myndighedernes reaktion, 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.”1001 Han siger, at ”det er meget, meget vanskeligt at forudsige, 
hvad konsekvenserne bliver, men at man må antage, at det vil blive meget 
alvorligt.” Han beskriver angrebene som ”et drama og en tragedie og et mareridt 
uden sidestykke og 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.”1002 

Lars Erslev Andersen siger, at ”USA vil reagere umådeligt stærkt på det her. De 
vil hævne det i det omfang, at det kan finde ud af, hvem der står bag” og tilføjer, at 
man i USA vil kræve kontant afregning.1003 

Caroline Boserup henviser til historiske reaktioner på terrorangreb, fortæller, at 
man mener, at Osama bin Laden står bag bombningerne mod de amerikanske 
ambassader i Kenya og Tanzania med flere hundrede dræbte. Hun fortæller, at der 
er faldet domme i de sager og at ”Amerikanerne har hævnet dem ved at sende 
missiler mod Osama bin Ladens formodede baser i Afghanistan.”1004 

Caroline Boserup spørger Niels Brinch hvad der sker, og om det er en krigstilstand 
eller krigserklæring. Niels Brinch svarer, at man næppe kommer tættere på en 
krigserklæring, men at det ikke er fra en nation som sådan. Han gentager, at man 
ikke kommer tættere en krigserklæring mod USA og fortæller, at man har angrebet 
forsvarsministeriet og hjertet og hjernen af USA.1005 
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Samuel Rachlin sammenligner angrebet 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” og tilføjer, at ”det 
er den mindste konsekvens.” 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.”1006 

Niels Brinch omtaler angrebene på ambassaderne i Kenya og Tanzania, hvor der 
gik meget kort tid før USA slog til med 70 krydsermissiler mod Osama bin Ladens 
base i Afghanistan. Han spørger Samuel Rachlin om konsekvenserne, siger, at 
”Det her må få frygtelige konsekvenser.”1007 Rachlin 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. Man vil slå til uden nogen som 
helst form for barmhjertighed og uden nogen som helst forbehold.” Han siger, at 
der ikke er tvivl om, at ”konsekvenserne vil blive en total krig mod terrorisme.” 
Han siger yderligere, at ”USA er oppe over for en meget, meget stærk og 
ubarmhjertig og nådesløs modstander og jeg tror Amerikanerne er parate til at 
bruge tilsvarende midler for at komme det her til livs.” 1008 

Tony Blair udtaler, at ”this is the new evil of our world today” og at ”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.1009 

Samuel Rachlin 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. Han siger, at ”det er interessant at analysere og fokusere på, hvordan USA vil 
reagere i de kommende timer og dage. Jeg tror det vil have de alvorligste 
konsekvenser, så snart man har fokuseret på, hvem der står bag.”1010 

Jacques Chirac udtaler, at ”Frankrig har som bekendt altid fordømt terror på det 
stærkeste. Vi mener, at man skal bekæmpe den med alle midler.”1011 Thorkild Dahl 
kommenterer på Chiracs udtalelse kort tid efter, siger om en forventet udtalelse fra 
den danske regering, at ”den vil ligne udtalelserne fra den franske præsident og 
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1011 Jacques Chirac, DVD 2365, 01.54.29 – 01.55.38 
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Tony Blair. Man vil sige, at man står fast i den her situation og at man ikke åbner 
for eller accepterer nogen form for terrorisme.”1012 

Lars Erslev Andersen udtaler, at ”uanset, hvem det er, så vil reaktionen være 
meget, meget dramatisk på en lang række fronter. hvis der er tale om 
Palæstinensere eller Osama bin Ladens folk, som begge har sagt, at det ikke er 
tilfældet, så vil man kræve en meget kontant reaktion.” Han nævner, at man 
bombede Afghanistan og Sudan da man mente, at Osama bin Laden stod bag 
angrebene i Ø-Afrika og siger, at han ikke er i tvivl om, at ”hvis man kan udpege 
nogle bestemte grupper for at være bag det her, så vil Amerikanerne gøre alt for at 
holde dem ansvarlige.” Adspurgt siger Erslev Andersen, at han godt kan tilslutte 
sig den formulering, at angrebet er en decideret krigserklæring.1013 Han tilføjer, at 
det er et ”enormt drastisk angreb mod hjertet af finansverdenen i New York, World 
Trade Center. Det er en kæmpebygning og samtidig angriber man Pentagon i 
Washington. Så det... det er... det er en krigserklæring.”1014 

Steffen Jensen taler om, 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.” Han trækker referencer til 
tidligere reaktioner og siger, at der ikke bliver ”nogen sympatisk måde at klar den 
her kamp på, at det bliver hårdt og brutalt.” Han siger yderligere, 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.1015 

Niels Brinch fortæller om et telegram om, at ”George Robertson, Natos 
Generalsekretær, opfordrer alliancens medlemmer og deres væbnede styrker om at 
forsone sig mod terrorisme.” Brinch fremhæver, at det er en meget alvorlig 
reaktion.1016 Thorkild Dahl kommenterer på udtalelsen, siger, at Natos 
Generalsekretær har sagt at Nato landene nu skal til at samarbejde om, hvordan 
man bekæmper terrorisme.” Han fortæller, 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.”1017 

Per Christiansen spørger Steffen Jensen, ”Hvis det er muslimske organisationer, 
der står bag, så er reaktionen jo nok en krigserklæring fra USAs side. Hvem kan 
det gavne?”1018, hvor til Steffen Jensen svarer, at der uanset hvem, der står bag vil 
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blive en krigserklæring og ”en klapjagt på international terrorisme, som du aldrig 
nogensinde i dit liv har set før” og at det ikke kun bliver USA, der står bag men 
hele den vestlige verden.1019 

Niels Brinch fortæller om en udtalelse fra Vladimir Putin, ”Der er ingen tvivl om, 
at sådan en inhuman handling [ikke må] gå ustraffet hen.”1020 

Poul Nyrup Rasmussen udtaler, at han ”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.”1021 Poul Nyrup siger, at ”Man 
skal huske, at USA er i krigstilstand, erklæret krigstilstand.”1022 En interviewer 
spørger til udtalelsen og det, at Bush allerede taler om, at de skyldige skal straffes. 
Spørger om Poul Nyrup frygter, at det her udvikler sig til decideret krig. Nyrup 
svarer ”Det tror jeg ikke, det håber jeg ikke, vi har heller ikke noget belæg for at 
operere med, at der bliver tale om decideret krig.”1023 Han siger også, at der kun er 
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.”1024 

Niels Brinch fortæller, at Israels udenrigsminister, Simon Peres, siger at det, der er 
sket i USA må betyde, at man må bekæmpe terrorismen uden kompromis.1025 

Samuel Rachlin siger, at der ikke kun er 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, at der vil komme en alvorlig reaktion, 
hvad enten den kommer fra NATO eller fra USA og gentager, at konsekvenserne 
vil blive meget alvorlig.1026 Caroline Boserup spørger, hvad vi kan forvente, hvis 
der er tale om en krigserklæring. Rachlin svarer, at ”USA og de allierede må 
selvfølgelig ikke svare med samme midler og lade handlingerne gå ud over 
uskyldige civile, børn og hvem der ellers måtte komme i vejen, man må i stedet 
rette målrettede angreb mod dem, som man finder ud af måtte stå bag denne 
gruopvækkende hårrejsende terrorhandling, som vi er vidner til.”1027 
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Niels Brinch spørger Samuel Rachlin, hvor langt demokratierne vil gå ”i en accept 
af, hvad må forventes at bliver en meget voldsom amerikansk modreaktion på 
angrebene.”1028 Samuel Rachlin siger, at ”sådan noget kan finde sted. Det er klart, 
at enhver reaktion på det her vil ske indenfor demokratiets rammer og med 
demokratiske midler.” Han siger, at ”man har set NATO og USA slå igen, når en 
modstander udfordrer den civiliserede verden.” Rachlin siger, at ”Selv om vi ikke 
ved det, må vi gå ud fra, at det er terroristgrupper af den slags som vi er blevet 
udsat for tidligere og slaget og gengældelsen må blive rettet mod dem og ikke mod 
lande eller institutioner i enkelte lande.”1029 

Niels Brinch taler om reaktionerne fra omverdenen, da USA valgte at sende 
krydsermissiler efter dem, de mente stod bag bomberne mod ambassaderne i 
Kenya og Tanzania og 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.1030 Niels Bjerre Poulsen, ekspert i 
amerikanske forhold fra CBS siger, at ”Det kommer fuldstændig an på, hvem det 
viser sig at angrebene stammer fra, hvilken type svar men giver på det.” Han 
henviser til skarpe militære reaktioner fra USA efter tidligere terrorangreb, f.eks. i 
Tyskland, hvor Libyen blev angrebet. Fortæller, at ”Mange mener, at det viste sig 
at være den rigtige reaktion.” Han gentager, at man ikke kan sige noget om 
reaktionen før ansvaret er placeret.1031 

Mikael Kamber interviewer Poul Nyrup Rasmussen og 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.” Han spørger Poul Nyrup hvor tæt han forudser, at 
vi kommer på krig. Poul Nyrup siger, at angrebene ”ikke er krigsførelse som vi har 
set før”, taler om ”det amerikanske modtræk, vores fælles modtræk [vil] være 
effektivt og være målrettet. Vi er lige nu på dyb solidaritetskurs med USA og vi vil 
naturligvis stå sammen om responsen, sammen med USA.”1032 Mikael Kamber 
spørger ind til, hvad målrettet og effektiv reaktion dækker over1033, hvortil Poul 
Nyrup siger, at de overvejelser langt fra er afsluttet, at USA er i fuld beredskab og 
at det er fremgået af massemedierne, at USA har erklæret krigstilstand.1034 

Statsministerens kommentar bliver understreget via grafik, som vises under 
introduktionen af det næste nyhedsindslag. Grafikken viser et billede af World 
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Trade Center i brand med det amerikanske flag i baggrunden, under overskriften 
KRIGSTILSTAND.1035 Grafikken går igen i hele nyhedstimen. 

USAs udenrigsminister, Colin Powell, udtaler, at ”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 tragedie,”1036 

Samuel Rachlin sammenligner situationens alvorlighed med Pearl Harbour og 
beskriver den som et historisk vendepunkt. Han siger, at den civiliserede verdens 
bekæmpelse af terrorisme vil se anderledes ud, ”man vil faktisk føre en 
verdensomfattende krig mod alle terrorgrupper og jeg ville formode, at alle 
terrorgrupper af enhver afskygning lever et meget farligt liv i den kommende tid.” 
Han siger yderligere, at handlingen er ”tankevækkende og rædselsvækkende og vil 
udløse handling og reaktion fra USA og alle de amerikanske allierede.” 1037 

Steffen Jensen siger, at ”vi vil komme til at se den største klapjagt i 
verdenshistorien mod de skyldige, der står bag det her.” Han 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.”1038 

Lars Erslev Andersen omtaler, at man tidligere har set, at der ikke er nogen, der vil 
tage ansvaret for terrorhandlinger. Mikael Kamber siger, at det er med god grund, 
”fordi, at man så ved, at man har krydsermissilerne minuttet efter”, hvortil Lars 
Erslev Andersen tilføjer, at USA vil reagere overordentligt effektivt og hårdt, ”det 
er jeg sikker på.”1039 

Lionel Jospin, Frankrigs Ministerpræsident, udtaler, at ”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.”1040 

Niels Bjerre Poulsen udtaler sig om, hvilken reaktion man kan forvente på 
angrebene. Han 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 
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enkel sag. Man kan ikke se proportionsforholdene mellem angrebet og så hvilken 
form for reaktion der vil være, det er helt afhængigt af, hvor ansvaret bliver 
placeret.1041 

George W. Bush kommer i en tale med følgende udtalelser, som indikerer den 
forudstående respons på terrorangrebene. 

”Freedom itself got attacked this morning by a faceless coward. And freedom vil 
be defended.”  

”Make no mistake. The United States will hunt down and punish those responsible 
for these cowardly acts.” 

”We have been in contact with the leaders of Congress and with world leaders to 
assure them that we will do whatever is necessary to protect America. And 
Americans.” 

”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.”1042 

Mikael Kamber følger op på talen ved at sige, at der er tale om ”en fast besluttet 
George Bush som vil gøre alt for at jagte gerningsmændene, selvfølgelig vil de 
det.”1043 Han spørger Niels Bjerre Poulsen til, hvad der vil ske, hvis man finder de 
skyldige, hvortil han svarer, at det ”afhænger fuldstændig af, hvorvidt der er 
regeringer blandet ind i planlægningen eller om det viser sig at være private 
terrororganisationer. Reaktionen afhænger af det.”1044 

Poul Erik Skammelsen siger, at ”Man må samtidig 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. Man må gå ud fra, at Amerikanerne kommer til at slå hårdt for at 
vise, at det her er ikke noget man kan gøre mod verdens eneste supermagt.”1045 

Major Finn Johansen fra Forsvarsakademiet siger, adspurgt om hvilken reaktion 
kan forventes fra amerikanernes side, at det er utrolig svært at stille op mod 
terrorismen og at man hellere så ”en fjende man kunne se, som man kunne tage og 
føle på og en man kunne beskyde.” Han siger, at ”vi” ikke ved, hvem vi kæmper 
imod, at Amerikanerne ikke kan stille noget op med det militære apparat, at 
efterretningstjenesten skal i gang og at man må efterforske sig frem til de 
ansvarlige. ”Først derefter kan man sætte det militære apparat ind.” Han afslutter 
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kommentaren ved at sige, at amerikanerne ”vil sætte alle ressourcer ind, nu når de 
er ramt i deres moderland, deres eget hjemland.”1046 

Poul Nyrup Rasmussen siger, at NATO ”kommer til at foretage en intensiv 
forhøjelse af vores samarbejde for at bekæmpe denne forfærdelige 
masseterrorisme” og at det, der er sket ”giver anledning til en revurdering af hle 
vores begrebsopfattelse af, hvad krig er og hvad terrorisme er.”1047 

Carl Petersen, lektor i amerikanske studier fra Syddansk Universitet siger, 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 hvis man finder ud af, 
hvem der står bag, at man så vil slå hårdt, ikke kun mod terroristgrupperne, ikke 
kun mod terroristgrupperne men også de regeringer, der giver dem ly og støtte.1048 
Mikael Kamber siger spørgende ”Så vi kan forvente det mest massive svar, som 
amerikanerne er i stand til at levere?”1049, hvortil Petersen svarer, at man kunne 
forestille sig et luftangreb eller noget i den stil. Han nævner, at det han har set 
peger mere og mere på, at det er Osama bin Laden, at det er alt 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 gengældelsesaktion.”1050 

Niels Brinch fortæller, at Osama bin Laden har været involveret i terror mod USA 
tidligere, hvor responsen var at man sendte 70 krydsermissiler mod det man mente 
var hans base.1051 

Mikael Kamber kommenterer Colin Powells udtalelse, siger, at der ”er en trussel i 
det som han siger til sidst”,1052 hvortil Niels Brinch siger, at ”hvis amerikanerne 
vil, så kan de jo alt” og tilføjer, at det eneste, der begrænser dem er, hvor meget de 
mister politisk. Brinch gentager også informationen om, at responsen mod Osama 
bin Laden tidligere var, at man sendte 70 krydsermissiler af sted.1053 

Ulla Terkelsen fortæller, at Tony Blair har udtalt, at ”nu måtte alle vestlige og alle 
demokratiske kræfter stå sammen i kampen mod terrorismen” og 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.”1054 
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Per Christiansen siger i et interview med Niels Bjerre Poulsen, at ”Det ligner 
unægteligt en krigshandling” og spørger om USA må opfatte det som en 
krigserklæring på nogen måde.1055 Niels Bjerre Poulsen svarer, at det ”kommer an 
på hvad man lægger 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.” Han tilføjer, at om man kan kalde det en krigserklæring ikke 
rigtig har noget at sige i sådan en situation og at det, indtil man ved, hvem fjenden 
er, er ”svært at sige hvilket svar de vil få og hvilke muligheder den amerikanske 
regering har for at reagere.1056 

Thøger Seidenfaden siger, at ”Vi vil, 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, og taler om at der i 
virkeligheden ikke er noget modtræk til terrorisme i denne form. Seidenfaden 
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.”1057 

Gunilla Rojer fortæller om folk, der udtrykker sin sympati ved den amerikanske 
ambassade i København, at nogle er bange og at nogle frygter, at det her kan 
udvikle sig til en tredje verdenskrig. 

Mikael Kamber fortæller, at ”FNs generalsekretær udtrykker dyb sorg over 
angrebene. Han advarer samtidig mod forhastede gengældelsesaktioner inden 
gerningsmændene bliver kendt.”1058 Kofi Annan vises følgende udtale ”Terrorism 
must be fought resolutely wherever it appears. In such moments, cool and reasoned 
judgement are more essential then ever.”1059 

Major Finn Johansen siger om efterforskningen, at den handler om at placere 
ansvaret og ”forfølge dem, som står bag og få den hævn som Bush har lovet i sin 
tale.”1060 

Nyhederne viser tekstmeddelelsen: ”Israels udenrigsminister Shimon Peres: 
”Terroristerne skal bekæmpes kompromiløst.””1061 

Caroline Boserup siger, at ”USA er klar til modangreb”, men at man foreløbig ikke 
ved, hvem der står bag terrorhandlingerne.1062 

                                                        
1055 Per Christiansen, DVD 2366, 01.22.30 – 01.25.41 
1056 Niels Bjerre Poulsen, DVD 2366, 01.22.30 – 01.25.41 
1057 Thøger Seidenfaden, DVD 2366, 01.40.53 – 01.44.25 
1058 Mikael Kamber, DVD 2366, 01.55.01 – 01.55.52 
1059 Kofi Annan, DVD 2366, 01.55.01 – 01.55.52 
1060 Finn Johansen, DVD 2366, 02.01.27 – 02.02.24 
1061 Tekstmeddelelse, DVD 2366, 02.08.25 – 02.11.03 



 150 

Niels Bjerre Poulsen udtaler, at han formoder ”at man  vil være forholdsvis sikker i 
sin sag, inden man foretager sig noget i situationen.” Adspurgt om, hvad der ligger 
i Bushs trussel om, at alle midler vil blive taget i brug1063 siger Niels Bjerre 
Poulsen, at det ”afhænger fuldstændig af, hvem der viser sig at stå bag, om det 
viser sig, at der er en regering indblandet i det her, eller om det viser sig at være, 
som en stor del af nyhedsdækningen hele tiden vender tilbage til, Osama bin Laden 
som er involveret i det her.” Han siger også, at ”Det er afgørende, at man får 
placeret et ansvar, eller mener man har nogenlunde sikre indicier for, hvor man 
skal rette sine harme hen, før man foretager sig noget. Det er klart, at midlerne 
afhænger fuldstændig af, hvem fjenden viser sig at være. 1064 

Nyhederne viser en tekstmeddelelse om, at ”Det amerikanske forsvar er bragt i 
krigsberedskab, og nationalgarden er blevet indkaldt.”1065 

Gunilla Roijer spørger Mogens Lykketoft, hvilke skridt han tror den amerikanske 
regering eller præsident Bush vil tage.1066 Lykketoft svarer, at han er ”sikker på, at 
de vil gøre det som er nødvendigt at gøre i situationen.”1067 Roijer spørger til 
frygten for, at det her kunne udløse en krig, og om det er en tanke, der er helt 
urealistisk. Lykketoft svarer, at ”Det håber jeg inderligt den er.” Han tilføjer, at 
verden er klart en anden og at ingen af os begriber endnu de fulde konsekvenser af 
det her.1068 

Samuel Rachlin drager paralleller til Pearl Harbour og 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. Han siger, at han ”går ud fra, at 
konsekvenserne og det amerikanske svar på det her vil blive tilsvarende hårdt og 
omfattende. Terroristerne har nu vist hvad de kan og jeg 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.”1069 

Uffe Ellemann-Jensen udtaler, 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.” Han siger, at det kan man beklage, men at det er 
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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.1070 

Per Christiansen fortæller at NATO udtaler, at de ansvarlige for dagens 
terrorangreb ikke vil slippe af sted med det. Han fortæller, at Generalsekretær 
George Robertson, efter et ekstraordinært møde mellem NATO ambassadørerne 
siger, at USA kan regne med de allierede i Nordamerika og Europa.1071 

Samuel Rachlin siger, at ”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.” 
Rachlin siger også, at man ikke kan gå længere end det her og at det aldrig må ske 
igen. Han tror derfor, at USA og USAs allierede ”vil gøre alt hvad de kan, sammen 
med det kæmpe sikkerhedsapparat man har til sin rådighed, for dels at identificere, 
hvem der står bat og dels tilintetgøre og uskadeliggøre dem. 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.”1072 

Nyhederne viser en udtalelse fra Tony Blair, som delvist er vist før, hvor han taler 
om at ”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.”1073 

12. september 
Henrik Skovgaard fortæller, at ”mens USA sørger over tusinder af dræbte, så lover 
Bush gengældelse.”1074 

George Bush udtaler, at ”The search is under way for those who are behind those 
evil acts. I have directed the full resources 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.”1075 

Samuel Rachlin siger: “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 
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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.”1076 Henrik Skovgaard siger om udtalelsen, at det lyder som en åben 
krig.1077 Rachlin 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. 1078 

Poul Erik Skammelsen siger, at amerikanernes verden er en anden, at deres land er 
i krigstilstand. Han fortæller, at mange trækker paralleller til Pearl Harbour.1079 

Holger K. Nielsen, SFs formand, som var i Washington under angrebet på 
Pentagon 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 strot på den man måske rammer. Man skal ramme nogen og 
nogen skal straffes for det her.”1080 

Samuel Rachlin beskriver begivenhederne som “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.” Rachlin 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.1081 Han siger, at vi “dels [...] vil se, at amerikanerne vil 
demonstrere, at de har viljen og evnen til at handle på egen hånd. Problemets 
karakter kæver, 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 den 
ondskab de har oplevet her i den 11. september.”1082 
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Henrik Skovgaard beskriver New York som en krigszone1083 og Nyhederne viser 
en intrografik, hvor der er en billedkollage af World Trade Center og det 
amerikanske flag under overskriften TERRORKRIG.1084 

Niels Brinch siger om Talebans udtalelser om, at de er villige til at udlevere Osama 
bin Laden, hvis de ser beviser på hans ansvar for terrorangrebet, at “de vil også 
være bange for et angreb, et gengældelsesangreb vil gå ud over Afghanistan, hvis 
man får slået fast, at det er Osama bin Laden.”1085 

Poul Nyrup Rasmussen udtaler, at “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.”1086 Nyhedernes Niels Brinch 
fortæller efterfølgende, at “Vi er som udgangspunkt en del af NATOs 
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.”1087 Per Christiansen spørger, om man kan 
forestille sig danske soldater i aktion i Europa eller udenfor Europa,1088 hvortil 
Niels Brinch svarer, at han ikke ved, hvad Statsministeren har i tankerne, men at 
“Han kan gøre det han ønsker, hvis han har flertal for det” og tilføjer, at mange af 
de enheder han har nævnt er på fuld højde med internationale enheder, så der er 
flere muligheder.1089 

Bill Clinton udtaler, at “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.”1090 

Per Christiansen spørger Hans Jørgen Andersen, Major fra forsvarsakademiet, til 
Poul Nyrup Rasmussens udtalelser om militære aktioner og hvad Danmark kan 
bidrage med.1091 Andersen siger, at han synes det er vigtigt “indledningsvis at 
understrege, at der ikke er indgået en endelig aftale om et dansk styrkebidrag” men 
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 og nævner styrkebidrag 
                                                        
1083 Henrik Skovgaard, DVD 2368, 02.02.04 – 02.02.42 
1084 Intrografik, DVD 2368, 02.02.04 – 02.02.42 
1085 Niels Brinch, DVD 2369, 00.00.00 – 00.02.07 
1086 Poul Nyrup Rasmussen, DVD 2918, 00.09.59 – 00.10.34 
1087 Niels Brinch, DVD 2918, 00.10.34 – 00.11.36 
1088 Per Christiansen, DVD 2918, 00.10.34 – 00.11.36 
1089 Niels Brinch, DVD 2918, 00.10.34 – 00.11.36 
1090 Bill Clinton, DVD 2918, 00.11.36 – 00.12.36 
1091 Per Christiansen, DVD 2369, Kap. 2, 00.05.17 – 00.08.11 



 154 

fra de tre værn. Han fortæller, at Danmark principielt kan indsættes mange 
forskellige steder i verden.1092 

Per Christianse siger, at Danmark har deltaget i fredsbevarende aktioner, men at 
der her kan komme på tale, at der er nogen, der skal angribes.1093 Hans Jørgen 
Andersen svarer, at det er en del af den militære profession, at man udsættes for 
den slags ubehageligheder og at det hænger meget sammen med det politiske 
mandat, der måtte blive givet i en evt. udsendelse af en eller anden karakter.1094 
Han fortæller om de FN kapitler, der bestemmer karakteren af Danmarks evt. 
deltagelse i en militær indsats, kapitel 6 operationer, som typisk er fredsbevarende 
operationer og kapitel 7 operationer, som “er væsentligt mere robust, at man der 
har tilladelse til at anvende militær magt.” Andersen fortæller følgende, at “vi har 
de almindelige styrkebidrag, som er tilmeldt NATO-systemet og vi har styrker fra 
alle tre værn, som vi kan udsende, og nævner mere detaljeret, hvilket udstyr de 
forskellige værn kan bidrage med.1095 

Per Christiansen siger til Peter Lautrup-Larsen, at Statsministeren taler om 
aktioner, men at de skal godkendes af Folketinget.1096 Peter Lautrup-Larsen 
fortæller om fuld og hel opbakning fra et bredt flertal i Folketinget, siger at Poul 
Nyrup Rasmussen er landets politiske chef og at der ikke vil være problemer med 
mandatet. “Ingen kritik, borgfred fra Christiansborg.”1097 Per Christiansen spørger, 
om der også er opbakning til aggressive aktioner, hvortil Peter Lautrup-Larsen 
siger, at det vil SF og Enhedslisten måske have problemer med, og måske også den 
radikale regeringspartner, men siger, at han alligevel regner med, at Poul Nyrup 
Rasmussen vil have mandatet, også selv om det kommer så vidt.1098 

Per Christiansen indleder 17-Nyhederne ved at fortælle, at “USAs præsident 
George Bush sagde for få minutter siden, at angrebet på USA i går var en 
krigshandling.”1099 Han spørger Niels Brinch, hvad der ligger i, at Bush kalder det 
en krigshandling. Brinch svarer, at det for det første ligger i det, at sådan opfatter 
amerikanerne det, “Med rette må man næsten sige, måske” og siger, at det for det 
andet er “en slags forberedelse for amerikanerne og omverden på, at den 
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amerikanske reaktion på det her, den vil også være i forhold til, at det var en 
formel krigshandling, krigserklæring.”1100 

Svenning Dalgaard 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 nå man måtte finde dem, kan udgå fra Europa og man kan 
bruge de Europæiske NATO landes militære udstyr og deres luftrum.” Dalgaard 
fortæller, at det er første gang, ifølge kilderne, at man bruger artikel 5 i NATO, og 
at Amerikanerne specifikt har anmodet om muligheden for militære 
gengældelsesaktioner her fra kontinentet.1101 

Per Christiansen gentager i starten af 18-Nyhederne, at Bush “for en time siden i 
en tv-tale omtalte terroraktionen som en krigshandling.”1102 

Per Christiansen præsenterer en ny tale fra George W. Bush, hvor han omtaler 
aktionen som en krigshandling1103: “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.”1104 

Per Christaiansen følger op på talen ved at sige, at “Vi hørte George W. Bush 
kalde det for en krigshandling og at EUs udenrigsministre bakker op.”1105 Niels 
Brinch 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 tilsyneladend det Amerikanerne vil forsøge, ifølge 
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, alle for én.”1106 Per Christiansen siger, at det dermed betyder, at Danmark 
også er i krig,1107 hvortil Brinch svarer, at det er rigtigt, “teknisk set, måske i den 
her sammenhæng.” Han fortæller, at “hvis man sætter NATO systemet og paragraf 
5 i gang, så træder der altså nogle mekanismer i gang” og siger, at vi nu kan se “at 

                                                        
1100 Niels Brinch, DVD 2370, 00.01.32 – 00.03.00 
1101 Svenning Dalgaard, DVD 2370, 00.05.55 – 00.07.03 
1102 Per Christiansen, DVD 2370, Kap. 2, 00.00.00 – 00.00.17 
1103 Per Christiansen, DVD 2370, Kap. 2, 00.03.28 – 00.04.03 
1104 George W. Bush, DVD 2370, Kap. 2, 00.03.28 – 00.04.03 
1105 Per Christiansen, DVD 2370, Kap. 2, 00.04.41 – 00.06.24 
1106 Niels Brinch, DVD 2370, Kap. 2, 00.04.41 – 00.06.24 
1107 Per Christiansen, DVD 2370, Kap. 2, 00.04.41 – 00.06.24 



 156 

det er det, der ligger bag det som Poul Nyrup Rasmussen sagde tidligere på dagen, 
at vi er villige til at stille styrker til rådighed.”1108 

Mikael Kamber spørger Niels Brinch, hvad vi skal lægge i de ord, en 
krigshandling.1109 Brinch 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.”1110 

Michael Trangbæk fortæller i forbindelse med omtale af “den hovedmistænkte”, 
“Saudi milliardæren Osama bin Laden”, at “USA regner med at det her bliver en 
lang krig” 1111 efterfulgt af en udtalelse fra Colin Powell, der siger “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 faught on many fronts.”1112 

Oberstløjtnant Lars Møller fortæller, at Osama bin Laden “for et par år siden har 
erklæret hellig krig mod alle amerikanske statsborgere” og, at det her fra hans side 
er “en religiøs krig mod den store Satan, som er USA.”1113 

Caroline Boserup indleder 19-Nyhederne ved at fortæller, at “USAs præsident, 
George W. Bush, og NATO har erklæret terrorismen krig.”1114 

Biskop Erik Normann Svendsen siger i en bøn til en mindegudstjeneste i 
København “giv af din store godhed verdens folk fred og indbyrdes forståelse” og 
“Lad den time komme, hvor alle verdens nationer får et nyt og broderligt sind over 
for hinanden.”1115 

Caroline Boserup siger, at “Præsident Bush erklærede i dag krig mod de ansvarlige 
for gårsdagens attentater. Han forsikrede amerikanerne om, at de ikke helmer, før 
de skyldige er fundet”1116, efterfulgt af Bushs kommentar om, at terrorangrebene 
var “acts of war.1117 Han tilføjer, at “United States will use all our resources to 
conquer this enemy. We will rally the world. We will be patient, we will be 
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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.”1118 

George Bush vises lidt senere udtale, at “This will be a monumental struggle of 
good vs. evil. But good will prevail.”1119 

Svenning Dalgaard fortæller om et tæt parløb mellem EU og NATO og siger, at 
solidariteten, ifølge amerikanske kilder, betyder, at de europæiske lande vil stille 
både udstyr og deres luftrum til rådighed, hvis USA en da vil ramme de 
skyldige.1120 Louis Michel, formand for EUs ministerråd udtaler: “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.1121 

Svenning Dalgaard fortæller bagefter, at NATO ikke er nået helt så lang tom 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 
det 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.” Han fortæller, at 
amerikanerne ønsker “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.”1122  

Dalgaard fortæller også om  lande, som stiller sig tøvende over for et modangreb, 
pga. tidligere episoder, hvor USA har bombet steder, der senere viste sig ikke at 
have forbindelse til de begivenheder, der skulle hævnes. Han nævner et angreb på 
en fabrik i Sudan efter ambassadebombningerne i Kenya og Tanzania. Han 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 militærmgt.” Han siger, at det er 
spekulationer, men at vi ved at der er nogle, der ikke vil skrive under.1123 

Sten Rynning fra Center for Freds- og konfliktforskning siger, at amerikanerne har 
sat paragraf 5 på dagsordenen og at det er at sætte hele NATO samarbejdet på 
spidsen. Han fortæller, at artikel 5, den stærke forsvarsforpligtelse, er hele kernen i 
NATO, det stærkeste bindemiddel alliancen har.1124 Niels Brinch spørger, om vi så 
er i krig, hvis NATO beslutter at bruge artikel 5, Rynning svarer, at “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 
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til artikel 5, så står de andre lande i NATO over for den ultimative beslutning, en 
beslutning som de aldrig nogensinde har stået over for i NATO samarbejdet.”1125 

Niels Brinch siger, at vi tidligere hørte Svenning Dalgaard fortælle fra Bruxelles, 
at NATO er ved at forberede en måske meget vidtgående beslutning, nemlig en 
solidaritetserklæring med USA “og dermed udløser formelt musketerparagraffen 
som det hedder.”1126 

Ulla Terkelsen fortæller, at “Briterne nok er dem amerikanerne får mindst 
problemer med. Der er en helt klar angelsaxisk broderånd i sådan nogle situationer, 
det er der stort set altid.” Hun fortæller, at Tony Blair står for den følelsesmæssige 
opbakning bag en sådan beslutning om at bakke amerikanerne op, hvis den skulle 
blive omsat til militærmidler 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 de skal.1127 

Peter Lautrup-Larsen fortæller, at “det amerikanerne har bedt om, det er militær 
bistand, ved en fælles amerikansk ledet NATO aktion mod de ansvarlige for denne 
terrorhandling.1128 Mikael Kamber fortæller, at “Danmark og NATO er måske på 
ve ind i en fælles gengældelsesaktion1129 og Nyhederne fortæller, at “Alle NATO 
regeringer overvejer nu, om man skal se angrebet som en fælles krigserklæring 
mod hele NATO og dermed også Danmark.1130 Jan Trøjborg udtaler, at Danmarks 
hjælp “afhænger helt af, hvilken form for aktion der kan blive tale om” men siger, 
at der er mulighed for alt fra “efterretningsmæssig indsats til egentlig indsats fra 
reaktionsstyrker.”1131 

Peter Lautrup-Larsen fortæller, at “Statsministeren kan umiddelbart forvente støtte 
fra den borgerlige del af Folketinget. 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 Danamark måske bliver deltager i en konkret angrebskrig, og det 
er venstrefløjen lidt betænkelige ved.1132 

Niels Brinch fortæller om artikel 5, 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.” Han fortæller, at der stadigvæk er diskussion om, hvem det er man skal 
angribe, siger, at det kan “blive noget problematisk, fordi det kan være en, at det 
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ikke bare er en lille terrorgruppe, men at det måske er et helt land, og er et land så 
ansvarligt for det angreb, bare fordi terrorgruppen boede der, bor der eller opholder 
sig der, eller opererer 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.”1133 

Niels Brinch fortæller, at det ikke er nok, at NATO bliver enige om en artikel 5 
beslutning, men at beslutningen skal afprøves i de nationale parlamenter,1134 og 
Mogens Lykketoft kommenterer det samme: “Det er jo ikke sådan at forstå, at vi, 
såfremt det måtte vise sig, at denne her forfærdelige terrorhandling kan spores til 
udlandet, automatiske 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.”1135 

Pia Ehlers siger, at Amerikanerne kræver hævn1136, hvilket efterfølges af George 
Bushs kommentar: “And we will be steadfast in our determination. This battle will 
take time and resolve, but make no mistake about it, we will win.”1137 

Den amerikanske ambassadør i København, Stuart Bernstein, siger til en 
mindegudstjeneste i Vor Frue Kirke: “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.”1138 Erik Normann 
Svendsens ord om, at Gud skal lede de styrende med sit råd, dæmme op for 
folkenes lidenskaber og borttage bitterhed og had.1139 

Poul Nyrup Rasmussen beskriver beslutningen om anvendelsen af artikel 5 som “et 
håndslag om at stå sammen for at bekæmpe den forfærdelige internationale 
terrorisme vi har set.” Han siger, at “Om og hvis der kommer en situation, hvor vi 
skal gå sammen for at bekæmpe en terrorisme, så kræver det en særskilt 
beslutning, både i NATO og det danske Folketing.” Poul Nyrup fortæller, 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 ig, men at “hele vejen rundt har været 
en stor forståelse for, at i den her situation må vi virkelig stå sammen.”1140 
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Adspurgt, hvad Danmarks holdning er til, hvis USA vælger at lave en 
gengældelsesaktion udenom NATO. Poul Nyrup svarer, at “Danmarks holdning vil 
være, at den terrorisme skal bekæmpes konsekvent” og at det er det alle NATO 
landene har givet hinanden håndslag på. Han tilføjer, 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. 

George Robertson, Generalsekretær i NATO udtaler, at “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 the Article 5 of the Washington Treaty, 
which states that an armed attack agaisnt one or more of the allies in Europe or in 
North America shall be considered to be an attack against them all.”1141 

Gunilla Roijer siger, at “Kun venstrefløjen frygter, at regeringen har givet en 
blankocheck til et decideret angreb.”1142 Kjeld Albrechtsen udtaler: “Jeg håber, at 
Mogens Lykketoft har ret i, at det er er en solidaritetsmelding, at den ikke trækker 
hele den vestlige verden ind i en krig mod den islamiske verden, 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 angreb.”1143 

Sten Rynning udtaler om situationen, at “Vores hænder er ikke helt bundet fordi 
det er op til de enkelte lande, hvor langt de vil gå” men siger, at det er “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.”1144 Rynning 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. Det, der er 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 gå politik i NATOs 
gengældelse. Hvem skal vi ramme, hvor meget skal man gre, er det det rigtige man 
gør. Hvis der går politik i det, så kan der opstå et betændt forhold mellem USA og 
de Europæiske allierede.”1145 

Per Stig Møller siger, at “Det, der er læren af 11. september, det er, at terroren, 
krigen, som det nu heder, er rykket ind på os alle sammen. Frontlinien går midt i 
blandt os.”1146 
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Thøger Seidenfaden siger, at “så nemt er det nok ikke at ramme bagmændene, 
uden at det måske har skadevirkninger i den del af verden som vi rammer. Endelig 
løser det ikke problemet efter min opfattelse. Den helt forfærdende tanke ved den 
her terroraktion er at tænke på, at det måske kan være, at der ikke er nogen 
skyldige.”1147 

Caroline Boserup fortæller i begyndelsen af en nyhedsudsendelse, som starter kl. 
23.45, at “NATO har her til aften fastslået, at terrorangrebene å USA betragtes 
som et angreb på hele alliancen.”1148 

Poul Erik Skammelsenfortæller, at Osama bin Laden 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.”1149 

Caroline Boserup fortæller, at “Terroraktionen betragtes som et angreb på alle 
[NATO] alliancens lande. For første gang i historien er vejen banet for en fælles 
indsats mod den fortsat ukendte fjende.”1150 Lars Toft Rasmussen siger, at med 
NATOs vedtagelse er der sendt et klart signal om, at “alliancen støtter USA, både 
politisk og, om nødvendigt, også militært.”1151 George Robertson kommenterer 
beslutningen og siger, at “If it is determined that this attack was directed from 
abroad against the United States, it shall be an action covered by article 5 of the 
Washington treaty, which states that an armed attack on one or more of the allies 
in Europe or North America, shall be considered as an attack against them all.”1152 

Lars Toft Rasmussen siger, at præsident Bush forinden havde sagt, at han anser 
terrorangrebene for at være en krigshandling1153: The deliberate and deadly attacks, 
which were carried out yesterday against our country were more than acts of terror. 
They were acts of war.”1154 

Jesper Steen Olsen 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.” Han fortæller dog, at venstrefløjen frygter, at NATO erklæringen 
kan sende Danmark ud i en krig.1155 Kjeld Albrechtsen udtaler: “Jeg er bare 
bekymret for, at man ved at underskrive denne erklæring har givet USA en slags 
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juridisk basis for at foretage et angreb, f.eks. på et islamisk land.”1156 Poul Nyrup 
afviser bekymringen, “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.”1157 

Niels Brinch siger, at NATO “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% sikker på. Når 
man så ved det, så skal man endelig diskutere, hvad er det så for en aktion man vil 
gå ind i.”1158 

Caroline Boserup spørger, hvad der skal til før Danmark vil gå aktivt ind i sådan 
en militær assistance.1159 Niels Brinch siger, at efter hans opfattelse “skal en meget, 
meget, meget. Meget, meget velfunderet mission til. Vi har ikke set 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. 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.”1160 

Niels Brinch siger, at det selvfølgelig er “svært for en statsminister at tage stilling 
til, hvor meget vi vil komme med og ikke komme med, når man en gang ved, hvad 
missionen går ud på. Tænk, 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.”1161 

Nyhederne viser Stuart Bernstein, USAs ambassadør i Danmark, udtale: “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 terrorism can not shake our collective believe in democracy. 
Together we can overcome those who seek to do us harm. And we shall win the 
war against this evil.”1162 
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13. september 
Nyhederne viser en ny intrografik, stadig under overskriften TERRORKRIG. 
Grafikken viser et billede af redningsaktionen og teksten nedenunder ændres i 
forhold til de forskellige indslag.1163 

Poul Erik Skammelsen fortæller fra New York om ”en enorm vrede og et krav om, 
jeg vil ikke sige hævn, men at der skal ske noget med dem, der har gjort det.”1164 

Jes Dorph Petersen fortæller, at frygten for et amerikansk gengældelsesangreb 
stiger i mellemøsten og at internationale nødhjælpsarbejdere og diplomater i dag 
flygtede ud af Afghanistan, ”det land, hvor den hovedmistænkte, Osama bin 
Laden, opholder sig.”1165 Michael Trangbæk siger, at ”Den hovedmistænkte ofr 
terrorangrebet, Osama bin Laden, har hovedkvarter i Afghanistan. Det har tidligere 
udløst missiler og angreb fra USAs flådefartøjer i den Persiske Golf.”1166 Samtidig 
med Trangbæks udtalelse vises der billeder af jagerfly på hangarskibe. 

Nyhederne viser George Bush udtale ”We will make no distinction between the 
terrorists who committed these acts, and those who harbour them.”1167 Michael 
Trangbæk fortæller bagefter, at det i dag ”fik Pakistan til at melde sig i kampen 
mod terror, til trods for tætte relationer til Talebanstyret i Afghanistan.”1168 

Michael Trangbæk fortæller, at ”Et andet mål kan blive Iran, som har støttet flere 
terrorbevægelser i mellemøsten, men som nu for første gang føler med 
ærkefjenden USA, helt ind i de konservative rækker i præstestyret.”1169 

Jes Dorph Petersen fortæller, at det danske forsvar forbereder sig på en evt. 
deltagelse i en NATO aktion, siger, at det sker efter at NATOs historiske såkaldte 
musketererklæring, om at terrorangrebet på USA er et angreb på alle NATO-
lande.1170 Forsvarschef Christian Hvidt udtaler: ”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 selvfølgelig at se på det.1171 

Jes Dorph-Petersen fortæller, at som følge af beslutningen om at anvende artikel 5 
kan USA nu kræve hjælp fra sine allierede. Yves Brouder, talsmand for NATO 
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udtaler: ”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.”1172 

Jes Dorph-Petersen fortæller, at Danmark bl.a. har F16 fly tilmeldt NATOs 
reaktionsstyrke, men at Folketinget skal give sit mandat før indsættelse.1173 
Elsebeth Arnold, Udenrigsordfører fra Radikale Venstre siger, at ”Vi er 
selvfølgelig meget opmærksomme på, at det her ikke må føre til en optrapning af 
konflikter i verden”1174 og 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.”1175 Forsvarsminister Jan Trøjborg 
siger til gengæld, at ”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.”1176 

Ole Kandborg, tidligere Generalløjtnant, siger, at artikel 5 beslutningen 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.1177 Jes Dorph-Petersen siger, at der er meget, der 
tyder på, at det her ender med en militær operation og spørger om Ole Kandborg, 
med hans erfaring, kan sige ”om det bliver en gengældelsesaktion eller en 
decideret udryddelsesaktion mod de skyldige.”1178 Kandborg svarer, at han nødig 
vil bruge ordet gengældelse, ”for det her er jo krig, det fremgår jo også af NATOs 
vedtagelse af en erklæring under artikel 5. 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.”1179 

Jes Dorph-Petersen spørger Kandborg, hvad muligheden for at danske soldater skal 
med i sådan en aktion, hvortil han svarer, at han synes 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. Jeg 
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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.”1180 

14. september 
Jes Dorph-Petersen fortæller, at ”tre dage efter flyattentaterne opruster USA til den 
gengældelse præsidenten har lovet. George W. Bush 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.” 
Han fortæller, at USA har bedt Pakistan lukke grænsen til nabolandet Afghanistan, 
der hvor den hovedmistænkte, Osama bin Laden, sandsynligvis skjuler sig.1181 

Nyhedernes grafik er stadig under overskriften TERRORKRIG.1182 

Jes Dorph-Petersen siger, at ”En af historiens største menneskejagter er i gang, 
jagten på de mennesker, som står bag det, amerikanerne selv kalder starten på en 
krig.”1183 

Jes Dorph-Petersen siger, at ”USAs præsident, George W. Bush, har gjort klart at 
angrebet skal besvares, at de skyldige skal rammes meget hårdt.” Han fortæller, at 
det bliver en ”vanskelig og blodig operation, hvis USA beslutter sig for at dræbe 
Osama bin Laden og ødelægge hans organisation i Afghanistan.”1184 

Michael Trangbæk siger, at ”USA vil komme til at arbejde sammen med Saudi 
Arabien, Pakistan og måske Rusland, der kan blive mellemstationer for 
kamphelikoptere i en kommende specialaktion.”1185 

Paul Wolfowitz, talsmand for USAs forsvarsministerium udtaler: ”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.”1186 Lige efter udtalelsen vises militære helikoptere i en ørken. 

Michael Trangbæk fortæller, at vi formentlig er vidner til et skift i strategien, at 
man tidligere har været helt fokuseret på at undgå tab af menneskeliv af hensyn til 
den offentlige opinion, men at kilder i det amerikanske forsvarsministerium siger, 
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at terrorangrebet mod USA har fået opinionen til at svinge sådan at befolkningen 
nu accepterer tab af liv i kampen mod terror.1187 Trangbæk fortæller også om 
krydsermissiler, som er blevet sendt af sted til Afghanistan, som respons på 
bombningen af de amerikanske ambassader i Kenya og Tanzania.1188 

B.S. Christiansen udtaler sig om, at en militær operation for at fange Osama bin 
Laden. Han siger bl.a. ”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.” Han fortæller, at han har ”arbejdet meget sammen med de 
amerikanske specialstyrker og de er dygtige, men det ville være selvmord at gå ind 
og lede efter ham.”1189 

Jes Dorph-Petersen siger, at ”Vi hører B.S. sige, at det skal være et stort anslag, 
altså en krigssituation, som er nødvendig.”1190 Niels Brinch siger om 
Amerikanernes overvejelser, at ”De overvejer alt fra små kommandooperationer 
og op til en meget, meget stor aktion. Det man skal lægge mærke til er, at 
amerikanerne siger her, at det 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 steder, hvor man har vidst de er.”1191 

Nyhederne afsluttes ved, at Jes Dorph-Petersen fortæller, at ”USA mobiliserer 
35.000 ekstra soldater til et kommende gengældelsesangreb, der kan ramme 
Afghanistan når som helst.”1192 

15. september 
Nyhedernes intrografik har stadig overskriften TERRORKRIG.1193 

George W. Bush vises udtale ”My message is to everybody who weares uniform: 
Get ready. The United States will do what it takes to win this war.”1194 Anders 
Bech Jessen fortæller, at ”George W. Bush forbereder den amerikanske befolkning 
på krig, en krig, der både bliver langvarig og svær.”1195 
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Anders Bech-Jessen siger, at samtidig med at George W. Bush sagde, ”Vi er i 
krig”, udnævnte han i utvetydige vendinger Osama bin Laden som hovedmistænkt 
for terrorangrebene i tirsdags.1196 

Uffe Dreesen fortæller, at præsidenten havde taget en pilotjakke på, da han i dag 
henvendte sig til nationen, forud for regeringens krisemøde.1197 

George Bush udtaler ”We are at war. There has been an act of war declared upon 
America by terrorists and we will respond accordingly” og at ”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.”1198 

Uffe Dreesen siger, at ”Det er en klar advarsel til Talebanstyret i Afghanistan, som 
netop har givet terrorlederen husly og som igen svarede igen med en slet skjult 
trussel.”1199 Nyhederne viser et billeder fra et pressemøde, hvor en talsmand for 
Taleban udtaler: ”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 a country under compassion and the Mujahedin would 
have to enter the territory of such country.”1200 

Uffe Dreesen fortæller, at vi nu vender tilbage til George Bush, ”der forbereder 
amerikanerne på en længerevarende kampagne.”1201 Bush udtaler: ”My message is 
to everybody who wears unifom: Get ready. The United States will do what it 
takes to win this war. And I as patience from the American people. There is no 
question in my mind we will have the resolve.”1202 

Anders Bech-Jessen siger, at Bush taler om krig, og Nyhederne viser et indslag 
om, at det er 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 trofæller.1203 

Michael Rastrup Smith fortæller, at ”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 Osama bin Laden, uden at befolkningen i 
Pakistan går amok.”1204 Rastrup Smith fortæller, at der er ”flere tegn på at der 
kommer et amerikansk angreb på landet” og at det ikke kun handler om at 
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uskadeliggøre Osama bin Laden, men at rydde hele Talebanstyret af vejen. Han 
fortæller, at Taleban ”har i dag truet alle lande, der deltager i et angreb mod 
Afghanistan med gengældelse” men siger, at det formentlig er ret tomme 
trusler.1205 

Anders Bech Jessen siger til Poul Erik Skammelsen, at vi tidligere hørte George 
W. Bush sige ”Vi er i krig, alle i uniform, vær klar”, samtidig med at han beder 
befolkningen om at være tålmodige. Poul Erik Skammelsen siger, at Bush er nødt 
til at komme med dette dobbeltbudskab, at han ”På den ene side [...] skal forberede 
folk på, at det her land er ved at gå i krig, selv om det måske ikke er en krig mod et 
bestemt land men mod en terrorgruppe, på den anden side er han nødt til at dømme 
hævntørsten, den fuldstændig forståelige vrede, der er bygget op så man ikke bare 
slår til hvor som helst, bare for at slå til.” Skammelsen fortæller også, at George 
Bush har total politisk opbakning og at meningsmålinger viser, at ”mange 
amerikanere godt er klar over, at det her ikke bare er noget man gør med et enkelt 
slag. De er ikke 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 de er forberedt på det.”1206 

Nyhederne viser George Bush besøge katastrofeområdet ved World Trade Center. 
En af redningsarbejderne råber ”Bush, we can’t here you”, hvortil Bush svarer ”I 
can here you. I can here you, the rest of the world hears you. And the people who 
knocked these buildings down will hear all of us soon.”1207 Udtalelserne bliver 
mødt med vild jubel fra tilhørerne. 

Anders Bech-Jessen fortæller, at ”Friheden, den frihed USA altid har forsvaret er 
blevet angrebet sagde George Bush i dag. Og det angreb vil blive gengældt, 
erklærede præsidenten.”1208 

16. september 
Anders Bech-Jessen fortæller, at spændingen i området og frygten for et angreb 
driver tusindvis af Afghanere på flugt.1209 

Uffe Dreesen fortæller om nervøsitet på grænsen mellem Pakistan og Afghanistan. 
”Frygten for en amerikansk gengældelsesaktion har fået tusinder til at flygte.”1210 
Monzer Khan, flygtning fra Afghanistan udtaler, at ”Bin Laden er den, der står bag 
disse forbrydelser men hele landet vil blive straffet for det.” Uffe Dreesen siger, at 
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den pakistanske regering nu vil forsøge at overtale Talebanstyret i Afghanistan til 
at udlevere ham, eller risikere det gengældelsesangreb, der også kan betyde 
Talebanstyrets endeligt.” Dreesen fortæller yderligere, 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.”1211 

Anders Bech-Jessen fortæller, at USA i de næste dage vil sende et hold 
antiterrorspecialister til Pakistan, ”det sagde den amerikanske udenrigsminister, 
Colin Powell, her til aften.1212 

Anders Bech-Jessen siger, at i Pakistan ”har frygten for et amerikansk angreb og 
for muslimske hævnaktioner fået den store organisation, Dacaar, til at evakuere 
medarbejderne.”1213 Direktøren for organisationen, Thomas Thomsen, udtaler, at 
”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.1214 En af medarbejderne, Kent Sørensen siger ”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.”1215 

17. september 
Anders Bech-Jessen fortæller, at ”Afghanistan gør klar til krig mod USA, 
titusinder mobiliseres.”1216 

Nyhederne viser en grafik under overskriften TERRORKRIG. Anders Bech Jessen 
siger ”Her, en uge efter angrebene mobiliserer Afghanistan og Pakistan deres 
væbnede styrker” mens billeder af våben ude i et bjerglandskab vises. Pia Ehlers 
fortæller, at pakistanske observatører udtaler, at 25.000 afghanske Talebansoldater 
har taget opstilling langs den 1.400 km lange grænse mellem de to lande.1217 

Abed Aidi, kaptajn i det pakistanske militær siger: ”We still not a declared war but 
we have to wait for the escalations and what happens next.”1218 

Pia Ehlers fortæller, at Pakistan tøvende har sagt ja til at hjælpe USA med at 
bekæmpe terrorismen, ”Det vil sige støtte en krig mod det afghanske 
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Talebanstyre.” Hun 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.” 1219 

Kari Musbahjul, Pasban-partiet, Pakistan råber på talerstolen, at ”Hele den 
muslimske verden er klar. Den venter kun på at lide martyrdøden eller sejre.”1220 

Pia Ehlers siger, at den afghanske befolkning frygter, at krigen kan komme når 
som helst og fortæller om titusinde Afghanere på flugt. Hun fortæller også, at 
”Pakistans præsident Musharraf i dag havde sendt en deligation til Afghanistan for 
at overtale Talebanstyret til at udlevere 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.”1221 

Anders Bech-Jessen 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 sendte Præsident George Bush endnu 
en advarsel til den hovedmistænkte bag tirsdagens terror, Osama bin Laden.1222 
George Bush udtaler: ”Uhm, there is an old poster out West, as I recall, that said: 
”Wanted, dead or alive.” This is a fight for freedom. This is a fight to say to the 
freedom loving people of the world that we will not allow ourselves to be 
terrorized.”1223 Udtalelserne akkompagneres af billeder af helikoptere og fly på en 
base, af jagerfly i luften og af krigsskibe og jagerfly. 

18. september 
Anders Bech-Jessen fortæller, at ”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.”1224 

Under grafik med overskriften TERRORKRIG fortæller Anders Bech-Jessen, at 
”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.”1225 
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Afghaneren Qazi Musthag udtaler, at ”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.” 

Uffe Dreesen fortæller, at det var meningen, at Pakistan ville forsøge at mægle, 
nemlig ved at prøve at overtale Talebanstyret til at udlevere manden, USA har 
udpeget som den hovedmistænkte. Riaz Mohamed Khan, talsmand for det 
pakistanske udenrigsministerium siger: ”Our delegation, conveyed in stark terms 
the gravity of the situation and what the international community expects from the 
Afghan leadership” og Uffe Dreesen følger op ved at fortælle, at det seneste nyt 
altså er, at delegationen er vendt tilbage uden nogen meldinger om en aftale.1226 

Rashid Quereshi, talsmand for den pakistanske regering siger ”We do sort of 
engage them, we try to convince them of world concerns. It is not always that they 
listen.”1227 

Uffe Dreesen fortæller, at det britiske telegrambureau, Reuters, netop har talt med 
Talebanstyrets informationsminister, ”som kræver beviser, hvis man skal udlevere 
bin Laden.”1228 

Anders Bech-Jessen spørger Poul Erik Skammelsen, hvordan man i Washington 
reagerer på talebanernes tøven.1229 Skammelsen siger, at ”Amerikanerne har ikke 
tænkt sig at lade Talebanstyret sætte dagsordenen i denne 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.”1230 

Anders Bech-Jessen fortæller, at ”Selv de ellers så fredelige NYere går ind for 
gengældelse og krig.”1231 

Anders Bech-Jessen 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.”1232 Efterfølgende vises 
disse udtalelser fra Bush: 

George W. Bush, 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.” 
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George W. Bush, 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.” 

George W. Bush, 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.” 

George W. Bush, Pentagon, 17. september: ”I want justice. and, øhm, there is an 
old poster out West, I recall, that says Wanted, dead or alive.”1233 

Anders Bech-Jessen siger, at retorikken ikke er blevet mindre kompromisløs i 
løbet af ugen. Han spørger Poul Erik Skammelsen, hvor længe Bush kan ”rasle så 
meget med sablen uden så at gøre noget.1234 Poul Erik Skammelsen siger, ”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. 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.”1235 

Anders Bech-Jessen spørger ”Hvor lang tid kan det her gå for sig inden der er 
noget bagslag i det.”1236 Poul Erik Skammelsen siger, at han ikke tror 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 
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.”1237 

Anders Bech-Jessen 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.  

Poul Erik Skammelsen 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 
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fremmest handler om er, at Amerikanerne vil have, at retfærdigheden skal ske 
fyldest. De vil have en hævn over det, der er sket.”1238 

Anders Bech-Jessen fortæller, at Pakistan er havnet i et dilemma, da landets 
regering har sagt, at de vil støtte et amerikansk angreb på Taleban i nabolandet 
Afghanistan, et styre Pakistan hidtil har støttet.1239 

Anders Bech-Jessen fortæller, at hjemme er ”kun ganske få procent af 
amerikanerne imod Præsident Bush når han truer med krig mod terroristerne.”1240 

Et indslag af Ulla Terkelsen viser udtalelser fra folk på gaden i New York, som 
giver deres mening om krigen til kende. En af dem siger, ”The reprecussions of not 
wiping out the terrorism is what scares me” og en anden siger om bin Laden, at ”If 
you are going to allow government sanctions to kill somebody, that’s the kind of 
guy you wanna kill.” Tre af de interviewede er imod krigen, den ene siger ”it is not 
a time to fight with each other. Now it’s time to come together”, en anden siger, at 
han er ”very hesitant to jump in and start kicking ass” og den tredje siger ”I don’t 
think... I know it won’t be the solution for us.”1241 Ulla Terkelsen afslutter 
indslaget ved at sige, 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.”1242 

I et indslag af Michael Rastrup Smith vises en afghansk læge udtale ”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.”1243 

19. september 
Nyhedernes intrografik er stadig under overskriften TERRORKRIG. Per 
Christiansen fortæller om nedtælling i Afghanistan, at tusinder af Afghanere 
fortsætter deres flugt af frygt for et amerikansk angreb.1244 

Per Christiansen siger, ”Ikke flere forhandlinger, USAs præsident George W. Bush 
kræver handling. Talebanstyret i Afghanistan skal udlevere terrorchefen, Osama 
bin Laden, nu.”1245 
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Nyhederne viser et indslag om, at flere europæiske ledere nu tøver med at bruge 
store ord som krig, som George W. Bush bruger, fortæller, at Gerhard Schrøder 
siger, at Tyskland ikke er parat til eventyr.1246 

Uffe Dreesen fortæller, at ”Her, otte dage efter terrorangrebene fik den tyske 
forbundskansler overvældende opbakning til at støtte amerikanerne, også 
militært.”1247 

Gerhard Schrøder udtaler, ”Terrorister har erklæret os krig. Og det vil de blive 
stillet til regnskab for.”1248 Uffe Dreesen 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.1249 Schrøder siger, at ”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.”1250 

Uffe Dreesen siger, 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 mod den amerikanske præsidents næsten daglige 
brug af ordet krig.”1251 Jacques Chiraq vises udtale :”Jeg ved ikke om man skal 
anvende ordet ’krig’. Man kan sige, vi har en konflikt af en ny karakter.”1252 

Uffe Dreesen, siger til seerne ”Læg også mærke til bifaldene i den tyske 
Forbundsdag, her er stemningen heller ikke til bombastiske udmeldinger.”1253 
Gerhard Schrøder vises udtale ”Vi er ikke i krig mod en eller anden stat. Vi er 
heller ikke... [afbrydes af klapsalver] Vi er heller ikke i krig med den islamiske 
verden [Klapsalver].1254 

Per Christiansen spørger Svenning Dalgaard om europæerne er ”ved at få kolde 
fødder?”1255 Dalgaard siger, at han ikke tror det, at han tror , at ”det der bliver sagt 
nu, det kunne man også høre for en uge siden. Men det er selvfølgelig lettere at slå 
ud med hånden og sige total solidaritet. Det, der er tale om nu er, at nu taler vi 
business, nu taler vi virkelighed, og det er klart, at det er svært for den første 
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kansler i Tyskland siden 1945 at skulle gå i krig, uanset om man ønsker at kalde 
det noget andet. Det som jeg tror er nøglesætningen i dag, er det Gerhard Schrøder 
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” og fortæller, at amerikanerne ifølge 
telegrammerne allerede har bedt om 300 tyske kommandosoldater, ”så vi er langt 
inde i en forpligtende fase, hvor tingene begynder at ligge fast.” Dalgaard tilføjer, 
at ”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 skal 
politiske midler til, at der skal en politimæssig indsats ti, så det er selvfølgelig også 
noget af det man møder. Det er først og fremmest 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.”1256 

Per Christiansen 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.1257 

Poul Erik Skammelsen siger, at George W. Bush er midt i den værste krise for 
USA i mange år men også den stærkeste politiske position, som en præsident har 
været i meget længe1258 i et indslag om Bushs opbakning i befolkningen og 
kongressen. 

Nyhederne viser en gentagelse af Bushs kommentar: ”My message is for 
everybody who wears the uniform, get ready. The United States will do what it 
takes to win this war.”1259 Poul Erik Skammelsen siger bagefter, at ”Bush optræder 
udadtil som handlingens mand, med vilje til at slå tilbage og hårdt, men det er også 
tydeligt, at amerikanerne er indstillet på at give Bush tid til at gøre det rigtige.”1260 

Mark McKenzie, sælger, udtaler: ”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 not taken place 
just yet.”1261 

Patrick Bempah, afdelingsleder, siger, ”I like the fact that he is taking his time to 
do an investigation.”1262 
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Gill St. Claire, internetsælger siger ”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 lik 
we have stooped to their level.”1263 

Poul Erik Skammelsen afslutter indslaget ved at sige, at Præsident Bush midt i 
tragedien står i en ønskeposition, ”stærkere end nogen sinde. Nu skal han vise, 
hvilket stof han er gjort af.”1264 

Per Christiansen fortæller, at ”Danmark er europæisk topscorer når det kommer til 
vilje til væbnet kamp mod terrorister.” Han fortæller, at 8 ud af 10 danskere siger 
ja til at sende danske soldater i kamp. 

20. september 
Per Christiansen fortæller, at toppen af afghanske Mullaher besluttede sig på vegne 
af det afghanske 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.”1265 

Michael Trangbæk 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.” Han fortæller også, at ”Afghanistans Mullaher 
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.1266 

Michael Trangbæk siger, at ”USA fortsætter nedtællingen til krig” og at 
hangarskibet USS Roosevelt  i dag sejlede mod middelhavet fra flådebasen i 
Norfolk, Virginia. Han oplyser seerne om, at ”15.000 søfolk og marinesoldater 
bemander den såkaldte Amfibious Ready Group, der udover hangarskibet omfatter 
to mindre krigsskibe og to u-både med Tomahawk missiler.”1267 Samtidig vises der 
billeder af hangarskibet og billeder fra den omtalte flådebase. 

Per Christiansen fortæller, at hvis USA angriber Afghanistan, så er unge Taleban-
sympatisører rede til at dø i hellig krig. Michael Rastrup Smith interviewer tre 
unge fra en koranskole i Pakistan, som alle tre ”advarede USA om at angribe deres 
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land og siger, at alle imperier, der har angrebet Afghanistan er gået i 
opløsning.”1268 

En af de tre unge, Mula Ashigullam siger ”Vi er fuldstændig overbevist om,a t hvis 
USA angriber Afghanistan, så vil amerikanerne blive ødelagt. De vil lide samme 
skæbne som Alexander den Store, Sovjetunionen og Storbritannien.”1269 Mula 
Niek Mohd udtaler, at ”Hvis USA angriber, vil alle afghanere kæmpe imod dem, 
og det samme vil alle muslimer over hele verden. De vil alle sammen deltage i en 
hellig krig.”  

Michael Rastrup Smith siger, at Taleban allerede har bebudet, ”at hvis USA 
angriber, så vil man erklære Jihad, hellig krig.”1270 

Mula Rahat Khan siger om den hellige krig, at ”Når der 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.”1271 

Michael Rastrup Smith siger, at på trods af Talebanretorik om hellig krig, så 
understreger studenterne, at de er imod massakrerne i New York. Han afslutter 
indslaget ved at sige, at ”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.”1272 

Per Christiansen siger, at ”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.”1273 Eva-Marie Møller siger, ”For at 
undgå en verdenskrig og nye terrorangreb anbefaler den norske konfliktløser, John 
Galtun, at USA og vesten hurtig kommer i dialog med de muslimske lande.”1274 
Galten vises opfordre til konfliktløsning og forsoning, præsenterer en række 
forslag til, hvordan det kunne foregå.1275 
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21. september 
Nyhederne viser George W. Bush udtale ”Either you are with us, or you are with 
the terrorists”1276 efterfulgt af et stående bifald. En talsmand for Taleban vises 
umiddelbart bagefter udtale ”We will never surrender to evil and might.”1277 

Jes Dorph-Petersen siger: ”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 det i dag.”1278 Mogens Lykketoft 
udtaler, at ”Det her er ikke noget man klarer i lysglimt fra nogle raketter, det er en 
lang, lang indsats.”1279 Jes Dorph-Petersen siger, at spørgsmålet nu er, hvornår 
amerikanernes operation går i gang.1280 

Jes Dorph-Petersen fortæller, at Bushs tale indeholdt ”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.”1281 

George W. Bush vises stille følgende krav til Talebanstyret: ”Close immediately 
and permanently every terrorist camp in Afghanistan. And hand over every 
terrorist and every person in their support structure to appropriate authorities.”1282 
Udtalelserne bliver efterfulgt af klapsalver fra tilhørerne i den amerikanske 
kongress. Nyhederne viser responsen fra Talebans ambassadør i Pakistan som 
siger, ”We will not be ready to give Osama bin Laden without any proof.”1283 

Michael Trangbæk siger, at præsident George Bush 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.1284 Bush siger, ”Every nation in every region now has a 
decisision to make. Either you are with us or you are with the terrorists.” Lige efter 
viser Nyhederne en udtalelse fra Abdul Salam Zaleef, som siger ”It should be well 
known that we will never surrender to evil and might.”1285 Bush vises sende en 
besked til militæret: ”I have a message for our military. Be ready. I have called the 
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armed forces to alert, and there is a reason. The hour is coming where America 
will act, and you will make us proud.”1286 

Nyhederne fortæller, at ”Uanset hvilken form USAs 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 århundredes krig. Befolkningen lever i 
dag på sultegrænsen.”1287 

Jes Dorph-Petersen siger til Poul Erik Skammelsen, at præsidentens tale i 
Washington i nat ”var vel mest en krigserklæring og ganske lidt et 
forhandlingsudspil.”1288 Skammelsen svarer ”Så afgjort. Bush stiller et ultimatum 
til Talebanstyret i Afghanistan, uden nogen som helst forventning om, at det 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.1289 

Jes Dorph-Petersen spørger, om man også siger det samme i Washington, at en 
krig, en militæraktion er mere end sandsynlig nu,1290 hvortil Poul Erik Skammelsen 
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 som terroristerne har, men forventningen er i høj grad, at det 
her også bliver en krig i konventionel forstand.”1291 

Jes Dorph-Petersen siger, at vi hørte at tropperne er på vej og at præsidenten selv 
siger, at de er i højeste alarmberedskab. Spørger om man taler om i USA, hvornår 
aktionen skal starte.1292 Poul Erik Skammelsen siger, at man taler meget om det og 
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.”1293 
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Jes Dorph-Petersen siger, at præsidentens tale luftede vel også det faktum, at det 
ikke bliver en lynkrig, det bliver en meget, meget lang kampagne.1294 Poul Erik 
Skammelsen siger, 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 op for 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.”1295 

Nyhederne viser et indslag om, at der er ”Fuld støtte til USA, også her fra 
Danmark.”1296 Poul Nyrup Rasmussen udtaler, at ”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.”1297 Venstrefløjen advarer mod at støtten bliver en blankocheck til 
USAs militær, Holger K. Nielsen udtaler, at han synes ”det er betænkeligt, at den 
danske regering er så uforbeholden i sin støtte til den amerikanske regering.”1298 

Mogens Lykketoft siger, at ”Retorikken er jo meget amerikansk, og det må man 
have forståelse for i den situation, efter det massemord, der er foregået, men jeg 
tror man skal vente sig en uhyre nøgtern, målrettet indsats fra den amerikanske 
regerings side.”1299 

Svenning Dalgaard fortæller om et møde i EU, hvor ”Det store spørgsmål bliver, 
hvor stor en vægt EU vil lægge på militærstøtte til USA.”1300 Poul Nyrup udtaler i 
den sammenhæng, ”Jeg tror at militærindsats er en nødvendighed, men ikke en 
tilstrækkelighed.”1301 

Jes Dorph-Petersen spørger Svenning Dalgaard, hvorfor EU-lederne ikke vil kalde 
det en krig, som amerikanerne hele tiden gør.1302 Dalgaard svarer, 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. 
Han siger, at hvis man tager tyskerne, som jo trods alt er det største land i Europa, 
hvis man tager Belgien, jamen så siger de, ”det er ikke nogen krig, det er noget helt 
andet.” Dalgaard siger, at ”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 
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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.”1303 

Jes Dorph-Petersen 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.1304 Svenning Dalgaard 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, at det vil man gøre fra de store EU-landes side.”1305 

Anna Foss siger , at ”Kurserne på de store børser bliver fulgt intenst efter 
præsident Bushs tale i nat, hvor han luftede tanker om krig.”1306 Jørgen Birger 
Christensen, Cheføkonom siger ”Og krig er lig med usikkerhed.”1307 

Jes Dorph-Petersen afslutter dækningen af ”det, eder 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. 

Jes Dorph-Petersen afslutter Nyhederne ved at sige, at ”USAs bevæbnede styrker 
er som sagt sat i højeste alarmberedskab. Soldater fra hæren, flåden og luftvåbnet 
er klar til det, de selv kalder krigen mod terrorismen. Her er det soldater fra North 
Carolina, der tager afsked med deres kære inden afrejsen. [Billeder vises af en 
soldat, der kysser sin kone, hun har tårer i øjnene. Billeder af soldater i bevægelse, 
krigsskib og til sidst et amerikansk flag.] 

22. september 
Caroline Boserup indleder Nyhederne ved at sige ”Militært isenkram i massevis på 
vej til den fremtidige slagmark, konfrontationen nærmer sig.”1308 Hun fortæller, at 
nettet nu strammes om Afghanistan. ”USA er i gang med den største militære 
mobilisering siden Golfkrigen for 10 år siden.”1309 

Lars Toft Rasmussen fortæller, at ”Også USAs tro væbner, Storbritannien, er med, 
her er det en konvoj af britiske fartøjer, der passerede gennem Suez kanalen i dag. 
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Ligesom flere amerikanske hangarskibe og krigsfly er skibene på vej til området, 
hvor konfrontationen skal stå.”1310 

Bob Stewart, Oberst i USA udtaler: ”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 missiles.”1311 

Lars Toft Rasmussen fortæller, at Prince Sultan basen i Saudi Arabien ikke vil 
være til amerikanernes rådighed, 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.1312 

En amerikansk soldat udtaler: ”I feel very confident that this wing is well prepared 
and we will do great, wherever we are asked to go.”1313 

Lars Toft Rasmussen fortæller, at ”Efter at Talebanstyret har meddelt, at de ikke 
vil udlevere bin Laden ser konfrontationen ud til at være uundgåelig. 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.”1314 Samtidig vises billeder af cockpittet af et fly og af et 
bombefly, der letter. 

Caroline Boserup afslutter indslaget ved at sige, at USA nu har 350 krigsfly i 
området, dels på baser og på hangarskibe.1315 

Michael Rastrup Smith siger i et indslag om forholdene i Afghanistan, at ”I dag er 
Afghanistan ikke bare indbegrebet af en humanitær katastrofe, her er resultatet af 
flere års tørke, men også en terrortrussel. Og omverdenen kan ikke længere nøjes 
med at trække på skulderen.”1316 

23. september 
Caroline Boserup fortæller, i forbindelse med George Bushs deltagelse i en 
mindehøjtidelighed i USA, at ”Sørgetiden er forbi i USA. Nu skal der handles.”1317 

Caroline Boserup fortæller, at ”Talebanstyret i Afghanistan hævdede i dag, at 
Osama bin Laden, terroristen som USA mener at står bat sidste uges terrorangreb 
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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.”1318 

Lars Toft Rasmussen siger, 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, der 
lignede et forsøg på at afværge et militært angreb.”1319 Condolezza Rice, National 
sikkerhedsrådgiver i USA udtaler: We are not going to be deterred by comments 
that he may be missing. We don’t simply believe it”1320 og Donald Rumsfeld siger, 
at ”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.”1321 

Lars Toft Rasmussen fortæller, at USA har krævet, at Taleban udleverer bin Laden 
betingelsesløst, hvis et angreb skal afværges. Rasmussen fortæller, at ”Han 
mistænkes for at stå bag terrorangrebene i New York og Washington for 12 dage 
siden. USA og Storbritannien har ikke ladet sig påvirke af bin Ladens 
tilsyneladende forsvinden. Kampfly og krigsskibe fortsætter med at strømme til 
området som planlagt. Præsident Bush rejste i dag flaget helt til tops, for første 
gang siden terroraktionerne. Sørgetiden er forbi. Nu skal der handles.”1322 

Caroline Boserup siger, at ”som vi ser her til aften, så fortsætter fly og krigsskibe 
med at strømme til området omkring Afghanistan. Hun spørger Major Finn 
Johansen, ”Hvornår kan man forvente, at der sker noget?”1323 

Finn Johansen siger, at ”På en måde kan man sige, at de militære styrker allerede 
er i anvendelse. USA har tidligere i forbindelse med terrorangreb krævet at Osama 
bin Laden blev udleveret og 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.”1324 Caroline 
Boserup siger spørgende, ”Det du siger er altså, at der ikke nødvendigvis er en 
rigtig krig på vej?”1325 Johansen siger, at ”USA er som sagt ude efter Osama bin 
Laden 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.”1326 
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Caroline Boserup siger, at George Bushs tale forleden dag gav ”et meget klart 
indtryk af, at en decideret militæraktion var uundgåelig”, hvortil Johansen 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. Man kan ikke udelukke, at efter det her 
første krav, hvis eller når de bliver opfyldt, så kan der følge andre angreb på lande 
som huser terrorister.”1327 Caroline Boserup siger, at Afghanistan hævder, at de 
ikke kan finde bin Laden eller at han muligvis slet ikke opholder sig i landet,1328 
men Finn Johansen henviser til Condolezza Rices udtalelser om, at de amerikanske 
myndigheder ikke tror på det, og siger i øvrigt, at Osama bin Laden ikke er 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.1329 

Caroline Boserup 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.1330 

24. september 
Nyhederne 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.”1331 

Pia Ehlers fortæller, at Talebanstyret fastholder, at Osama bin Laden er forvundet, 
og at de derfor ikke kan opfylde amerikanernes krav om udlevering.1332 Hun 
fortæller også, 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. 

Caroline Boserup siger, at ”Udover at forberede sig til et militært opgør med styret 
i Kabul, så satser USA også på Talebanregeringens fjender i selv Afghanistan.”1333 
Uffe Dreesen fortæller, at den Nordlige Alliance ”måske kan gå hen og spille en 
nøglerolle i kampen mod Talebanstyret.”1334 Jakja Masood, bror til afdøde general 
i Alliancen, Masood udtaler: ”Everybody is waiting for the Americans attack to 
wipe out these terrorists in South Afghanistan, also Taleban. And our forces are 
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ready to cooperate with the Americans.”1335 Samtidig vises der billeder af militære 
køretøjer. Uffe Dreesen fortæller, at USA har brug for allierede ”i jagten på 
bagmændene inden for Afghanistans grænser, folk, der kender terrænet og nogen, 
der kan overtage magten, hvis Talebanstyret bryder sammen. Han afslutter 
indslaget ved at sige, at det store problem ikke bliver at sætte Taleban fra magten 
som en vestlig diplomat siger i dag, men mere, hvem, der skal erstatte dem.1336 

25. september 
Tony Blair udtaler: ”And in choosing to help the friends of terror, they are 
choosing to be enemies of ours.”1337 Caroline Boserup siger, at Storbritannien nu 
truer Afghanistan med krig, ”landet er nu næsten totalt isoleret.”1338 

Boserup fortæller, at ”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 Osama bin Laden, men også landets 
Talebanstyre.”1339 

Uffe Dreesen fortæller, at krigsretorikken skærpes.1340 Tony Blair vises udtale, at 
”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 
terroists. And in choosing to help the friends of terror, they are choosing to be 
enemies of ours.”1341 Dreesen siger, at ”Det er første gang fdet bliver sagt så klart, 
at et angreb mod Afghanistan ikke bare vil være rettet mod den terrormistænkte 
Osama bin Laden, men også mod Talebanstyret, hvis det fortsat giver ham 
husly.”1342 

Caroline Boserup siger, 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.” 
Hun fortæller, at flere kritiske røster er begyndt at melde sig.”1343 Tanja Nyrup 
Madsen siger, at der endnu ikke er kommet formelle anmodninger fra USA til 
Danmark men ”Amerikanerne har tilsyneladende sendt en uformel føler ud til sine 
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partnere om assistance i form af lette raketter, som dem her”1344 efterfulgt af 
billeder af en mand, der håndterer raketterne. 

Keld Albrechtsen, medlem af Udenrigspolitisk nævn, Enhedslisten, udtaler, at ”Vi 
har understreget over 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 livet.”1345 Holger K. Nielsen, 
formand for SF er også kritisk, han udtaler ”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.”1346 

Tanja Nyrup Madsen fortæller, at Inger Marie Bruhn Vigerø, formand for 
Folketingets Udenrigsudvalg i morgenradioavisen sagde, at hun frygter, at USA er 
i gang med at starte en terrorspiral.1347 Udtalelserne bliver mødt med kritik fra 
Peter Skaarup1348 og Tanja Nyrup Madsen fortæller, at ”allerede efter middag 
havde de radikale rettet ind.”1349 Bruhn Vigerø udtaler, at hun har brugt vendingen 
i en helt anden sammenhæng.1350 

Tanja Nyrup Madsen spørger Elisabeth Arnold, ”for at der ikke skal være tvivl om 
de radikales holdning” om Danmark skal levere panserraketter til amerikanernes 
indsats.1351 Arnold svarer, at ”det er klart, det er noget, der er rettet mod civile, det 
er jo rettet mod militære installationer, så det siger vi naturligvis ja til.”1352 

Caroline Boserup afslutter Nyhederne ved at fortælle, 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.”1353 

26. september 
Svenning Dalgaard fortæller om et møde med NATOs forsvarsministre, 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 Osama bin 
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Laden på bordet her og det andet er, at amerikanerne nu vil plukke blandt de 
enkelte NATO lande, de vil selv bestemme, hvem de vil have med i koalitionen, 
hvem der skal gøre hvad, at det ikke bliver nogen NATO aktion.”1354 

Nyhederne viser et indslag om den Nordlige Alliance, som ser ”frem til en ny 
nøglerolle som den USA-ledede koalition våbenfæller.” Uffe Dreesen fortæller, at 
i de seneste dage har været nye kampe mellem den Nordlige Alliance og 
Talebanstyrets enheder.1355 

Annette Juhler Kjær fortæller, at ”USA vil selv gennemføre den ventede militære 
aktion mod Osama bin Laden og indtil videre ikke bruge sine allierede i 
NATO.”1356 Svenning Dalgaard fortæller, at ”Forsvarsminister efter 
forsvarsminister i dag vandrede de sidste skridt mod en krig i Asien, som allerede 
nu sætter sammenholdet på prøve.”1357 Han fortæller, at nogle lande forlanger nye, 
sikre oplysninger fra USA mens andre lande, som Danmark, var 100% på USAs 
side.1358 

Svenning Dalgaard siger, at amerikanerne 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.”1359 Poul Wolfowitz, viceforsvarsminister i USA, vises udtale: ”As 
the president has said over and over again, it is not 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.”1360 

Svenning Dalgaard siger om resultatet af mødet, at ”der kom en amerikansk 
udmelding, de andre, de tog vel til efterretning, det som amerikanerne sagde. 
Amerikanerne har klart sagt, at de har ret til at slå til mod Osama bin Laden og 
Taleban, de henviser til FN resolutioner, de henviser til, at Osama bin Laden og 
hans venner tidligere har slået til mod 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 
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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.”1361 Dalgaard 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 Osama Bin Laden 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.”1362 

Lotte Hveisel fortæller om afghanske flygtninge på flygtningecentret på Lolland, 
som ”frygter [...] USAs aktion mod Afghanistan, men håber samtidig, at et angreb 
kan betyde Talebans endeligt, så de kan vende hjem.”1363 Hoamyuan Khamoush, 
asylansøger udtaler ”This invation must beat the terrorists and the Taleban. But 
you know that there has been twenty years war and fighting. Our people is victim 
of terrorism.”1364 

Annette Juhler Kjær interviewer Mogens Lykketoft, Danmarks udenrigsminister. 
Hun spørger om Danmark har ”erklæret sin støtte til en kamp mod nogle hundrede 
aktive terrorister eller til en amerikansk krig mod hele Talebanstyret i 
Afghanistan?”1365 Lykketoft svarer, at ”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.”1366 

Annette Juhler Kjær siger, 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. Er vi parate til at betale regningen og sørge for at fjerne styret så 
flygtningene kan vende hjem igen.”1367 
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27. september 
Nyhederne viser et indslag om at Talebanstyret viser vilje til forhandling, at den 
amerikanske borgerretsforkæmper, Jesse Jackson, ventes til Pakistan som mægler i 
den spændte situation.1368 Jackson læser fra Talebans respons: ”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.”1369 Han fortsætter 
ved at sige, ”We welcome any delegation that comes to us that comes to us in the 
interest of resolving this matter, avoiding a human catastrophy, that will befall the 
people of Afghanistan as a result of military strikes.”1370 Indslaget afsluttes ved, at 
Annette Juhler Kjær fortæller, at ”Ifølge et telegram vi lige har fået fra 
telegrambureauet AFP, så har Jesse Jackson besluttet ikke at rejse til Afghanistan 
for at mægle.”1371 

Nyhederne fortæller om demonstrationer i Pakistan, til støtte for USAs kamp mod 
terrorismen. Michael Rastrup Smith 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.”1372 

George Bush vises udtale: ”It’s a 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.”1373 

Annette Juhler Kjær fortæller, at vi netop har fået at vide, at Talebanstyret i 
Afghanistan har udsendt en såkaldt Fathva, en religiøs ordning til Osama bin 
Laden, der beder ham om at forlade Afghanistan.1374 

28. september 
Mikael Kamber fortæller, at ”Pakistan gjorde i dag 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.”1375 Michael Trangbæk fortæller, at delegationen 
”blev da også blankt afvist af Talebanstyret. Men forsøget blev gjort for at undgå 
en krig, der vil få store konsekvenser for de mange millioner civile.”1376 
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Rupert Colville, FNs flygtningeprogram i Afghanistan udtaler: ”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.”1377 

29. september 
Nyhederne fortæller, at FN ”i en sjælden enighed nu har forpligtet de 189 
medlemslande til kamp mod terrorister”1378 Erklæringen har ikke direkte 
forbindelse til krigen mod Talebanstyret. 

Michael Rastrup Smith fortæller, at avisen The Nation i Pakistan skriver, ”hvorfor 
USA ikke selv taler med Taleban.” Nawas Raza, præsident for Islamabads 
journalister, siger ”To or three days ago I have seen myself American Ambassador 
and Afghan Ambassador, they were in a meeting, in a reception, but they haven’t 
talked with each other.”1379 

Per Christianse siger, 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.”1380 Poul Erik Skammelsen fortæller, at Rumsfeld nu står som 
”minister for det militær, der skal føre krigen mod terrorismen.”1381 

Per Christiansen fortæller at ”USA fortsætter forberedelser til krig, men mod 
hvem? 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 flyder jageren med 
brændstof.”1382 Nyhederne viser billeder af flyene. Per Christiansen afslutter 
Nyhederne med ordene ”Go’ og fredelig aften.”1383 

30. september 
Per Christiansen fortæller, at Talebanstyret i dag for første gang indrømmede, at de 
skjuler Osama bin Laden.1384 

Nyhederne viser et indslag om fredsdemonstrationer i USA, der råber slagord mod 
krigen, som f.eks. ”No war in our name”, ”Islam is not to blame”, ”Money for 
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jobs, not war” og ”Stop the war”.1385 Poul Erik Skammelsen fortæller, at nogle 
”var de samme som dem, der plejer at kæmpe mod globaliseringen, men denne 
gang var budskabet fred.”1386 

Sarah Gully udtaler, at ”If the price for bin Laden is thousands of civilian lives, 
than that’s too high of a price for me.”1387 Poul Erik Skammelsen siger, at ”Det er 
synspunkter, der kommer på et tidspunkt, hvor det næsten regnes for uamerikansk, 
at kritisere regeringen.” Han fortæller, at ”Demonstranterne her foreløbigt 
repræsenterer en meget lille del af den offentlige mening i Amerika, så præsident 
Bush og hans folk, behøver ikke at være skræmt. Endnu.” Han 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 ud fra landet er nok mest krigstrommer.1388  

Per Christiansen siger, at ”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 udlevering af ham.”1389 Pia Ehlers fortæller, at Talebanerne indtil for 
nyligt hævdede, at de ikke anede, hvor den eftersøgte bin Laden befandt sig, og 
derfor ikke kunne udlevere ham, men at repræsentanter fra styret i dag 
indrømmede, at bin Laden er i deres varetægt. 

En talsmand for Taleban siger, at ”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.”1390 Talebans ambassadør i 
Pakistan siger adspurgt, at Osama bin Laden ikke har svaret på det gejstlige råds 
erklæring, den Fahtva, hvor bin Laden bliver anmodet om at forlade landet.1391 

Pie Ehlers 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. Ehlers siger, at den dokumentation findes.1392 Tony Blair vises 
udtale ”Yes, I have seen absolutely powerful, incontrevertal evidence of his links 
to the 11. of September.”1393 
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Pia Ehlers fortæller, at ved dagens pressemøde i Islamabad, ”understregede 
Talebans ambassadør, at man var indstillet på at forhandle med USA om 
udlevering af bin Laden. Men hverken USA eller Storbritannien vil forhandle i den 
nuværende situation.”1394 Tony Blair udtaler: ”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.”1395 Pia Ehlers afslutter indslaget ved at sige, at præsident George Bush i 
dag gentog sit krav, med fornyet styrke, ”udlever bin Laden nu og uden 
betingelser.”1396 

1. oktober 
Annette Juhler Kjær fortæller, at oppositionen i Afghanistan i dag ”gik i gang med 
at planlægge landets politiske fremtid, endnu inden det amerikanske angreb er 
begyndt.”1397 

2. oktober 
Annette Juhler Kjær fortæller, at USA i dag overbeviste NATO om, at det var 
Osama bin Laden, der stod bag terrorangrebene i New York og Washington i dag 
for tre uger siden.1398 

Nyhederne viser en udtalelse fra George Robertson, generalsekretær hos NATO, 
som siger, ”The facts are clear and compelling. The information presented points 
conclusively to an al Qaeda role in the 11th of september attacks.”1399 

Lars Toft Rasmussen siger, at ”Nu da Nato er overbevist om, at angrebet kom 
udefra, kan NATOs såkaldte musketerparagraf træde i kraft, den, der siger, at et 
angreb på et land er et angreb på dem alle.”1400 George Robertson siger, ”The 
United States of America can rely on the full support from its 18 NATO allies in 
the campaign against international terrorism.”1401 

Tony Blair vises udtale, ”As for the Taleban, they can surrender the terrorists or 
face the consequences.”1402 Abdul Salam Zaeef, Talebans ambassadør siger, ”We 
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don’t want to surrender that without proof, any evidence. Where is the evidence? 
Where is the proof?”1403 

Lars Toft Rasmussen siger, 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.”1404 George Bush siger følgende, at ”There is no timetable for the Taleban, 
just like there are no negotiations.”1405 

Nyhederne viser et indslag af Svenning Dalgaard1406 om en tidligere britisk 
elitesoldat, der for 20 år siden brugte to år på at lære Afghanerne at føre krig. 
Ifølge ham er det ”ikke nogen let opgave at kæmpe mod de veltrænede 
Talebansoldater i de afghanske bjerge.”1407 Svenning Dalgaard fortæller, at ”Det er 
et hårdt, primitivt og farligt liv, som venter de soldater, som nu flyves ind i 
Afghanistan.”1408 

3. oktober 
Caroline Boserup siger, at der ingen udsigt er til, at Taleban vil udlevere 
terrorlederen Osama bin Laden. ”Imens forhandler USA om samarbejde med de 
her styrker, Talebans modstandere i det nordlige Afghanistan. Oprørssoldaterne 
kæmper med fornyet kraft efter at deres ledere i de sidste dage har haft møder med 
amerikanske udsendinge om samarbejde. Reelt bliver oprørerne her NATOs 
allierede, USA bad nemlig i dag NATO formelt om hjælp til en eventuel militær 
indsats.1409 

Beviserne for, at det var Osama bin Laden, der stod bag, er i fokus i Nyhederne. 
Caroline Boserup fortæller, at Mogens Lykketoft har givet udtryk for, at beviserne 
for, at Osama bin Laden står bag terrorangrebene skal være virkelig gode, ellers får 
det konsekvenser for NATO sammenholdet.1410  

Kaare R. Skou fortæller, at flykaprerne satte elektroniske fingeraftryk med deres 
mobiltelefoner, at ”nogle af forbindelserne skulle føre direkte til Osama bin 
Ladens netværk og at det var nogle af de beviser som NATO fik fra USA dagen 
før. Skou fortæller, at udenrigsministeren orienterede Udenrigspolitisk nævn om 
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beviserne, men at der er ”flere slags beviser, forsikrer regeringen, som man dog 
foreløbig er nødt til at holde hemmelige.1411 

Mogens Lykketoft siger adspurgt, at han føler sig ”ret overbevist om”, at beviserne 
ville holde i byretten, hvis det var en dansk sag.1412 Per Stig Møller siger, at ”Når 
regeringen mener der 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.”1413 
Mogens Lykketoft udtaler, at ”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.”1414 Per Stig Møller uddyber sin kommentar 
ved at sige, at ”jeg må stole på at beviserne er gode nok, når regeringerne i alle 
NATO landene finder dem gode nok.1415 

Søren Søndergaard, Udenrigsordfører, Enhedslisten, stiller sig mere tøvende over 
for sagen. Han siger: ”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.1416 

Caroline Boserup siger, at ”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.”1417 Kaare R. Skou siger i den 
forbindelse, at det er ”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 terror.” 

Caroline Boserup siger til sidst i Nyhederne, at ”Afghanistan risikerer et militært 
angreb, hvis terrorlederen Osama bin Laden ikke udleveres snart.”1418 

4. oktober 
Caroline Boserup fortæller, at Storbritanniens Premierminister, Tony Blair, i 
Underhuset i dag fremlagde beviser for, at den efterlyste Osama bin Laden er 
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ansvarlig for terrorangrebet mod USA. Blair advarer om, at en militær aktion mod 
Talebanstyret i Afghanistan nærmer sig.1419 

Nyhederne fortæller, at Blair præsenterede beviser for Osama bin Ladens 
involvering i den 11. september, men at ”Blair understregede, at de mest 
tungtvejende beviser mod bin Laden stadig er fortrolige af hensyn til 
efterforskningen. Samtidig gjorde Blair klart, at med de entydige beviser er et 
angreb på udvalgte mål i Afghanistan rykket betydeligt nærmere. Med mindre, at 
Talebanstyret indvilger i at udlevere bin Laden, det har styret hidtil kategorisk 
nægtet.”1420 

Tony Blair siger, at ”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.”1421 Caroline Boserup fortæller, at ”Tony Blair 
indsamler nu støtte til et angreb på Afghanistan. Blair besøger i aften Ruslands 
præsident Putin, og i morgen tager han til Afghanistans naboland, Pakistan.”1422 

5. oktober 
Mikael Kamber 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 Osama bin Laden vil gå til modangreb.”1423 

Anne E. Skousen fortæller, at amerikanske efterretningstjenester anser det for 
”mere end sandsynligt, at Osama bin Laden og hans netværk vil slå til mod 
amerikanske mål, hvis USA angriber Afghanistan.”1424 

Mikael Kamber 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.”1425 

Michael Rathje 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.”1426 
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Rathje fortæller, at Pakistan nu er overbevist om, at Osama bin Laden er skyldig, 
og at Pakistans præsident Musharraf nu støtter vestens forsøg på at fjerne 
Talebanstyret. Han fortæller også, 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.1427 

Michael Kamber 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, f.eks. 30 danskere, der arbejder på NATOs 
overvågningsfly, danske officerer fra NATOs hovedkvarter, militærlufthavnene i 
Karup og Værløse, det danske luftrum og styrker til Balkan, som kan frigøre 
amerikanske styrker.1428 

Nyhederne viser et 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 på grund af terroren og den 
forestående militæraktion, fordi de ikke ved, hvad fremtiden bringer.1429 

6. oktober 
Jes Dorph-Petersen fortæller om mobilisering i central-asien, ”amerikanske 
soldater er på vej til Usbekistan, USAs nyeste allierede i kampen mod Afghanistan 
og Osama bin Laden.1430 

Jes Dorph-Petersen 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. USAs præsident advarer Talebanstyret, Jes 
Dorph Petersen fortæller, at George Bush siger, at tiden er ved at løbe ud.1431 

Niels Brinch fortæller, at Tony Blair igen advarede Taleban om, at tiden er ved at 
løbe ud.1432 Tony Blair: ”The Taleban 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 terror camps, or they become the enemy themselves, because 
they are harbouring the people that carried out the 11th of september outrage.1433 
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Niels Brinch fortæller, at USAs forsvarsminister Rumsfeld samtidig er vendt hjem 
til USA efter besøg hos den gamle allierede, Tyrkiet, og flere lande i regionen. 
”Dermed kan USA og koalitionen mod terroren regne med en eller anden form for 
støtte fra Indien, Tadsjikistan og Usbekistan. Landet har stillet flybaser til 
rådighed, hvor disse soldater landede i dag [billeder af soldater]. De er især trænet 
i at redde piloter, der er nødlandet eller sprunget ud i faldskærm i fjendeland. 
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.”1434 

Niels Brinch fortæller, at ”Bush kom med endnu en advarsel i sin ugentlige 
radiotale i nat.”1435 Bush høres udtale ”Full warning has been given and time is 
running out.”1436 Niels Brinch afslutter indslaget ved at sige, at ”Det diplomatiske 
benarbejde i regionen er på plads, nu venter verden på USAs reaktion.”1437 

Jes Dorph-Petersen spørger Dan P. Termansen om amerikanerne også har fået 
militæret på plads nu.1438 Han svarer, ”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.”1439 Jes Dorph-Petersen siger, at der er 
omkring 30.000 amerikanske soldater i regionen nu, 4 hangarskibe med fly og 
helikoptere og at der er placeret efterretningssatellitter over Afghanistan.1440 

Jes Dorph-Petersen siger, at der går forlydender om, at angrebet i virkeligheden er 
i gang, at der har været en del operationer allerede.1441 Dan P. Termansen 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.”1442 Jes Dorph-Petersen 
og Dan P. Termansen diskuterer følgende omfanget af den forestående krig. 

Jes Dorph-Petersen spørger, hvad det er for nogle mål i Afghanistan, som man vil 
prøve at ramme.1443 Dan P. Termansen siger, at han tror man ”primært vil gå efter 
Talebanstyrets muligheder for at henvende sig til befolkningen. Man vil gå efter de 
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militære kommandocentre som måtte findes og jeg tror også man vil lægge lidt 
vægt på at finde Osama bin Ladens tilholdssteder.”1444 

Jes Dorph-Petersen siger, at det stadig er gætterier, men nu er det jo snart at 
vinteren kommer til området dernede. Spørger, hvornår Termansen tror angrebet 
bliver sat i gang.1445 Termansen 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. Jeg vil tro, at 
en evt. operation vil starte indenfor det næste par uger og inden starten af 
november.”1446 

Nyhederne viser et indslag om den forestående krigs effekt på byen Fayetteville, 
en by, domineret af et af USAs største militæranlæg, Fort Bragg med 40.000 
soldater. Poul Erik Skammelsen fortæller, at ”det meget vel kan være folk fra Fort 
Bragg, der kommer til at stå ansigt til ansigt med Osama bin Laden.”1447 

7. oktober 
Jes Dorph-Petersen fortæller, at ”Det ventede 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. Det er det længe ventede angreb 
på Afghanistans Talebanstyre der... og jagten på Osama bin Laden som nu er i 
gang.”1448 

Jes Dorph-Petersen fortæller, at en talsmand for det Hvide Hus, Ari Fleischer, 
netop har 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”.1449 

Jes Dorph-Petersen siger, at vi før hørte Niels Brinch fortælle, ”at Osama bin 
Laden, at Talebans højborg er i byen Kandahar, og at det også er der man mener, at 
Osama bin Laden 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.”1450 

Niels Brinch fortæller, at ”specialenheder, både fra det amerikanske forsvar og de 
britiske Special Air Service, SAS enheder, har været inde i længere tid i området, 
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på recognisering, i forsøget på at få efterretninger, i forsøget på at få oplysninger 
om, hvor Osama bin Laden kan være.”1451 

Jes Dorph-Petersen 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 Osama bin Laden i Afghanistan, altså 
en islamisk retssag i Kabul, men det har amerikanerne, den amerikanske præsident  
så sent som i dag sagt nej til.”1452 

George Bush udtaler: ”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.” 1453 Niels Brinch simultanoversætter Bushs tale, 
fortæller, at han siger ”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.” 1454 

Poul Erik Skammelsen fortæller om opbakningen i den amerikanske befolkning, at 
”det her [er] deres egen krig. Det var et angreb på Amerika. Det var ikke et angreb 
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.”1455 

Niels Brinch fortæller, at en talsmand for 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. Talsmanden siger, at det er et brutalt 
angreb mod uskyldige mennesker i Afghanistan i stedet for at angribe 
træningslejre, som de har sagt og skreget og råbt om.”1456 

Jes Dorph-Petersen siger, at ”britiske og amerikanske styrker er altså i gang med 
det ventede angreb på Talebanstyret i Afghanistan.”1457 

Jes Dorph-Petersen siger, at ”Nedtællingen til angrebet på Talebanstyret har været 
i gang siden det stod klart, at Osama bin Laden stod bag terrorangrebet i New 
York.”1458 
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Martin Ramsgård siger, at ”Det er reaktionen som verden har ventet på siden 11. 
september.” Han siger også, at ”Taleban forsøgte igen at trække tiden, men 
forgæves. Angrebet på Talebanstyret er i gang.”1459 

Jes Dorph-Petersen fortæller, at ”Gerhard Schrøder, for kort tid siden har sagt, at 
han giver hele sin opbakning til det amerikanske og britiske angreb”.1460 

Niels Brinch fortæller, 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.”1461 

Jes Dorph-Petersen fortæller at ”en såkaldt Taleban diplomat sier, ”We are ready 
for Jihad”, vi er rede for den hellige krig. Og det har Talebanerne jo ikke lagt skjup 
på, at hvis angrebet her kommer, så bliver det gengældt, så bekræfter man det som 
at den hellige krig er i gang, et amerikansk angreb.”1462 

Niels Brinch fortæller, 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 ville 
udløse terror, og det har Osama bin Laden 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.”1463 

Poul Erik Skammelsen siger, at ”Det her var noget som man efterhånden havde 
ventet” og fortæller, at ”Der er en stor politisk, både her i Washington, og folkelig 
opbakning her i landet over, at det her skulle ske.” Han 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.”1464 

Niels Brinch spørger Poul Erik Skammelsen om han 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 World Trade Center 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.1465 

Poul Erik Skammelsen siger, at ”Det er rigtigt, det er ikke noget tålmodigt sted det 
her, især ikke når det handler om at slå igen. Jeg synes ikke der decideret har været 

                                                        
1459 Martin Ramsgaard, DVD 2453 00.33.04 – 00.34.15 
1460 Jes Dorph-Petersen, DVD 2453, 00.39.44 – 00.43.04 
1461 Niels Brinch, DVD 2453, 00.46.44 – 00.47.52 
1462 Jes Dorph-Petersen, DVD 2453a, 00.49.18 – 00.51.11 
1463 Niels Brinch, DVD 2453a, 00.49.18 – 00.51.11 
1464 Poul Erik Skammelsen, DVD 2453a, 00.53.55 – 01.01.14 
1465 Niels Brinch, DVD 2453a, 00.53.55 – 01.01.14 



 201 

tale om pres, men 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 kommet 
uenigheder internt i regeringen” og ”at den store enighed var begyndt at krakelere, 
også fordi Bush i talen i kongressen for to en halv uge siden gav en forventning 
om, at der ville komme et angreb, meget meget snart.” Han siger yderligere, at 
”man har kunnet mærke, at det var ligefor, at der var et behov for at der 
efterhånden skulle ske noget, at man ikke kunne blive ved med bare at tale om, at 
vi skal være tålmodige.”1466 

Tony Blair forklarer i en tale, hvorfor Storbritannien deltager i krigen: “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.”1467 

”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.”1468 

”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.”1469 

”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-defenced to protect British 
lives.”1470 
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“Our prosperity and standard of living therefore require us to deal with the terrorist 
threat.”1471 

“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.”1472 

“None of the leaders involved in this action want war. None of our nations want it. 
We are a peaceful people. But we know that sometimes to safeguard peace, we 
have to fight.”1473 

“We only do it if the cause is just. But this cause is just.”1474 

“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.”1475 

Jes Dorph-Petersen siger, at Taleban, der er målet for angrebet, netop har 
reflekteret over angrebet, at ”en Talebanambassadør, der hedder Abdul Salem 
Zaleef 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 Talebanambassadøren.” Han tilføjer, at 
”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”1476 

Ulla Terkelsen siger om Tony Blairs tale, at den helt klart havde Churchillske 
overtoner ”i det at det er princippet i krigen, man går i krig for princips skyld, man 
går ikke i krig fordi man selv er blevet angrebet. 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 i de to tårne, hvad der jo var, så var 
man gået i krig alligevel.”1477 
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Nyhederne viser en tekstmeddelelse om, at George Bush har sagt ”Det afghanske 
Talebanstyre betaler prisen for ikke at efterkomme amerikanske krav.”1478 

Dan P. Termansen 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.”1479 

Nyhederne viser en tekstmeddelelsen ”Talebanstyret: Angrebet er en 
”terroristhandling”, vi udleverer ikke Osama bin Laden.”1480 En anden meddelelse 
citerer Taleban-ambassadør i Pakistan: ”Vi forsøgte at finde en løsning, men USA 
har valgt magt og arrogance. Fattige Afghanere vil dø, USA er ansvarlig.”1481 

En tekstmeddelelse citerer George Bush: ”Vi vil ikke opgive, vi vil ikke vakle, og 
det vil ikke slå fejl for os.”1482 

Jes Dorph-Petersen 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 det, en 
kampagne. Formålet med den er at svække Talebanstyret. Hvis man både generer 
deres militær og sørger for, at soldaterne deserterer, det er så mål ét i aktionen. Det 
andet må, som det er blevet talt meget om, det er ”Find Osama bin Laden”, den 
hovedmistænkte for terrorangrebet den 11. september.”1483 

Martin Ramsgård fortæller, at ”Talebans ambassadør i Pakistan kom her i 
eftermiddags med endnu en melding som resten af verden ikke kunne acceptere. 
Styret tilbød selv at retsforfølge Osama bin Laden.”1484 Talsmand for 
ambassadøren i Pakistan udtaler: 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.”1485 

Jes Dorph-Petersen siger, at ”Diplomatiet har i hvert fald 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.”1486 Niels Brinch siger om diplomatiet, at ”en af de stater, der har 
det mest anstrengte forhold til USA, nemlig Iran, har holdt påfaldende lav profil. 
Man har valgt endnu ikke at kommentere angrebet, dog har statskanalen udskiftet 
et skemalagt program med dækning af angrebet. Hver halve time sender man et 
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1486 Jes Dorph-Petersen, DVD 2453a, 01.28.48 – 01.30.02 
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program under titlen ”Blindt angreb” og fortæller her om den seneste udvikling i 
angrebet, som Nyhederne gør her.”1487 

Bo Bischoff, minerydderekspert som har været i Afghanistan, siger, at ”Det er det, 
verden har ventet på i ugevis, siden 11. september.”1488 

Jes Dorph-Petersen siger, at ”Det forlyder på AP, Associated Press bureauet, at 
Osama bin Laden, altså den hovedmistænkte for terrorangrebene den 11. 
september på Pentagon og World Trade Center, 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.”1489 

Nyhederne viser en tekstmeddelelse, om, at Talebans ambassadør i Pakistan siger: 
”Dette er et angreb på et uafhængigt land og vi vil kæmpe til sidste mand”.1490 

Nyhederne gentager kommentaren fra Tony Blair om, at ”It is more than two 
weeks since an ultimatum was delivered to the Taleban to yield up the terrorists, or 
face the consequences. It is clear beyond any 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.”1491 

En simultanoversætter fortæller, hvad Osama bin Laden siger i sin første udtalelse 
efter angrebene. ”I say that these events have split the world into two camps. The 
camp of disbelief. [...]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 [...] Unless 
we feel security and safety in our land in Palestine.”1492 

Jes Dorph-Petersen 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.”1493 

Niels Brinch siger, at ”Osama bin Laden har som os andre kunnet se, at den her 
reaktion, den her væbnede reaktion ville komme.”1494 

                                                        
1487 Niels Brinch, DVD 2453a, 01.28.48 – 01.30.02 
1488 Bo Bischoff, DVD 2453a, 01.30.02 – 01.33.45 
1489 Jes Dorph-Petersen, DVD 2453a, 01.33.45 – 01.34.50 
1490 Tekstmeddelelse, DVD 2453a, 01.33.45 – 01.34.50 
1491 Tony Blair, DVD 2453a, 01.40.00 – 01.41.21 
1492 Simultanoversætning, Osama bin Ladens kommentar, DVD 2453a, 01.41.21 – 01.43.10 
1493 Jes Dorph-Petersen, DVD 2453a, 01.43.10 – 01.44.25 
1494 Niels Brinch, DVD 2453a, 01.43.10 – 01.44.25 
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Niels Brinch fortæller, at der ikke er så meget nyt om krigen fra bureauerne lige 
nu, ”andet end citaterne fra Osama bin Laden, der advarer USA. Han har tidligere 
advaret USA, det har han gjort flere gange i 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 folk ikke ønsker at blive skadet i deres 
eget land, burde de vælge regeringer, som er deres sande repræsentanter.”1495 

Jes Dorph-Petersen fortæller, at 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 den 11. 
september er naturlig respons på den ignorante politik, altså den overlegne politik, 
som amerikanerne fører. Det er helt tydeligt, at Osama bin Laden forsvarer 
terrorangrebet på USA og måske næsten indrømmer, at det var hans forfærdelige 
værk.”1496 Niels Brinch følger op på udtalelsen ved at sige, at Osama bin Laden 
”tidligere aldrig har påtaget sig skylden for nogle af de ting han er mistænkt 
for.”1497 

Jes Dorph-Petersen siger, at ”det ventede angreb på Afghanistan er sat i gang kl. 
18.27.”1498 

George Bush vises udtale: ”More than two weeks ago, I gave Taleban 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 Taleban will pay their price.”1499 Han udtaler også ”We did not 
ask for this mission, but we will fulfill it. The name of this 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.”1500 

Poul Erik Skammelsen fortæller, at ”Der er ikke nogen som helst tvivl om, at han 
[George W. Bush] har fuld opbakning til denne her militære aktion.”1501 

Mogens Lykketoft udtaler, at han ”mener, at de Forenede Stater er i selvforsvar, 
sådan som også FN har sanktioneret det”.1502 

Donald Rumsfeld udtaler ”We also seek to increase the cost of doing business for 
foreign terrorists who have chosen Afghanistan from which to organize their 
activities and for the oppressive Taleban regime, that continues to tolerate terrorist 
                                                        
1495 Niels Brinch, DVD 2453a, 01.47.02 – 01.48.21 
1496 Jes Dorph-Petersen, DVD 2453a, 01.47.02 – 01.48.21 
1497 Niels Brinch, DVD 2453a, 01.47.02 – 01.48.21 
1498 Jes Dorph-Petersen, DVD 2453a, 01.48.21 – 01.49.07 
1499 George W. Bush, DVD 2453a, 01.49.07 – 01.53.54 
1500 George W. Bush, DVD 2453a, 01.48.07 – 01.53.54 
1501 Poul Erik Skammelsen, DVD 2453a, 01.55.45 – 01.58.04 
1502 Mogens Lykketoft, DVD 2453a, 01.55.45 – 01.58.04 
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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 aginst the al 
Qaeda and the Taleban regime, that harbours the terrorists. To develop 
relationships with group[s] in Afghanistan that oppose the Taleban regimer, and 
the foreign terrorists that they support.”1503 

Niels Brinch siger, at ”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.”1504 

Donald Rumsfeld siger: ”The United States has 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.”1505 Niels Brinch 
simultanoversætter, siger, at ”Donald Rumsfeld refererer 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. Vores angreb i dag er fokuseret mod 
Taleban. Men vores mål er meget bredere. Vi vil slå dem, der bruger terroren, dem 
der huser terroristerne.”1506 

Jes Dorph-Petersen siger, at ”det var forsvarsminister Donald Rumsfeld, der igen 
forklarede, hvorfor amerikanerne har sat angrebet ind her til aften.”1507 

Niels Brinch fortæller, at der er kommet en reaktion fra Israel, ”som roser aktionen 
som en meget modig handling.”1508 

Niels Brinch 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. Osama bin Laden 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. Det var altså en reaktion på angrebet fra Osama bin 
Laden.”1509 

                                                        
1503 Donald Rumsfeld, DVD 2453a, 01.58.04 – 02.01.48 
1504 Niels Brinch, DVD 2453a, 01.58.04 – 02.01.48 
1505 Donald Rumsfeld, DVD 2453a, 01.58.04 – 02.01.48 
1506 Niels Brinch, DVD 2453a, 01.58.04 – 02.01.48 
1507 Jes Dorph-Petersen, DVD 2453a, 01.58.04 – 02.01.48 
1508 Niels Brinch, DVD 2453a, 02.01.48 – 02.02.20 
1509 Niels Brinch, DVD 2453, 02.01.48 – 02.02.20 
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Jes Dorph-Petersen fortæller, at Osama bin Laden ”tager afstand fra angrebet og 
erklærer krig mod USA.”1510 

Nyhederne viser en tekstmeddelelse om, at ”Osama bin Laden opfordrer alverdens 
muslimer til at gå i kamp. Al Qaeda netværket er ”parat til konfrontation.””1511 

Mogens Lykketoft bliver bedt om en kommentar til angrebet, siger, at ”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.” Han udtaler, at ” 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.”1512 

Jes Dorph-Petersen spørger antropolog Michael Tårnby, om det overrasker ham, 
”at Osama bin Laden i videoen forsvarer og nærmest tager skylden for angrebet i 
New York og Washington den 11. september.”1513 Tårnby svarer, at han ikke vil 
sige, at det overrasker ham, ”det har været vidst længe, at det var al Qaeda 
netværket, der stod bag. Beviserne er jo også kommet frem nu, der er blevet 
fremlagt for NATO og der har man godkendt bevismaterialet, så det har altså kun 
været et spørgsmål om tid.”1514 

Nyhederne viser en tekstmeddelelse om, at præsident Jacques Chirac har sagt, at 
”Franske styrker vil deltage i angrebet på Afghanistan.”1515 

Nyhederne viser et indslag om en demonstration i Århus mod krigen. Jakob Krogh, 
demonstrant, udtaler, at folk demonstrerer ”fordi de mener 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.” Han siger, at 
”Vi mener, at det er første skridt i en modstand mod USAs krig og vi forventer at 
kunne opbygge stærke anti-krigs, fredsinitiativer omkring i hele landet” og at ”vi 
mener, at der er rigtig mange, der er imod den her krig og imod det at gå ud og 
dræbe flere uskyldige.”1516 

                                                        
1510 Jes Dorph-Petersen, DVD 2453a, 02.01.48 – 02.02.20 
1511 Tekstmeddelelse, DVD 2453a, 02.03.07 – 02.05.52 
1512 Mogens Lykketoft, DVD 2453a, 02.05.52 – 02.08.01 
1513 Jes Dorph-Petersen, DVD 2453a, 02.09.18 – 02.11.27 
1514 Michael Tårnby, DVD 2453a, 02.09.18 – 02.11.27 
1515 Jacques Chirac, DVD 2453a, 02.13.03 – 02.14.47 
1516 Jakob Krogh, DVD 2453a, 02.15.42 – 02.17.28 
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Michael Jaap siger at man kan sige at det var terroristerne, der startede, spørger 
”Hvorfor at demonstrere mod det her?”1517 Jakob Krogh svarer, at ”Det er fordi det 
på ingen måde 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. Det er symboler på USAs økonomiske, 
militære og politiske magt, de har bombet, World Trade Center, Pentagon og et 
forsøg på også at ramme det Hvide Hus. Jeg mener, at hvis man kan gå ind og 
ændre USAs opførsel i mellemøsten, så vil man også kunne gå ind og forhindre 
terrorismen.”1518 

Jes Dorph-Petersen siger, at ”Nedtællingen har været i gang siden 11. september” 
og at der i løbet af dagen har været mange ting, der har peget på, at angrebet ville 
komme netop i aften.1519 

Martin Ramsgård fortæller, at ”Talebanstyret forsøgte igen i dag at vinde tid, 
tilbød selv at retsforfølge Osama bin Laden i Afghanistan.”1520 En talsmand for 
Talebans ambassadør i Pakistan siger, ”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.”1521 Martin Ramsgård siger, at ”Tilbuddet blev afvist 
kontant, få timer efter faldt de første bomber over Kabul.”1522 

En talsmand for den Nordlige Alliance udtaler: ”Taleban-lederne nægter at 
udlevere bin Laden, og derfor har amerikanerne iværksat et angreb.”1523 

Jes Dorph-Petersen siger, at også Danmark 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 New York den 11. september.”1524 

Peter Lautrup-Larsen siger, adspurgt om regeringens forhåndsviden om angrebet, 
at ”Alle har selvfølgelig vidst, at der var noget i gærde.”1525 

Niels Brinch 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 Amerikanske 
Emirater, der siger Osama bin Laden, at en gruppe muslimer var ansvarlige for 
terrorhandlingerne, eller, det er så min udlægning, var ansvarlige for 
                                                        
1517 Michael Jaap, DVD 2453a, 02.15.42 – 02.17.28 
1518 Jakob Krogh, DVD 2453a, 02.15.42 – 02.17.28 
1519 Jes Dorph-Petersen, DVD 2453a, 02.23.05 – 02.24.37 
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1523 Talsmand, Den Nordlige Alliance, DVD 2453a, 02.24.37 – 02.25.10 
1524 Jes Dorph-Petersen, DVD 2453b, 00.02.46 – 00.04.36 
1525 Peter Lautrup-Larsen, DVD 2453b, 00.02.46 – 00.04.36 
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terrorhandlingerne i USA og bin Laden har, det har en videooptagelse, der er lavet 
for noget tid siden, som Jes Dorph-Petersen bemærkede, i dagslys. Så han er i 
hvert fald meget tæt på at melde sig ind i gruppen af mistænkte kan man vist 
sige.”1526 

Poul Erik Skammelsen siger om nedkastningen af humanitær hjælp over 
Afghanistan, at ”Det handler selvfølgelig 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.”1527 

Poul Erik Skammelsen taler om, at Donald Rumsfeld har sagt, at ”det her, det 
handler ikke om en enkelt person, eller for den slags 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”.1528 

Jes Dorph-Petersen spørger om man fornemmer i Washington, ”at der er 
fuldstændig politisk enighed hos begge partier, til den måde Bush har grebet det 
her an og til angrebet i aften.”1529 Poul Erik Skammelsen siger, ”Absolut. Det var 
som om at der gik en renselsesbevægelse igennem Washington den 11. september. 
Alle de slagsmål, som har været mellem partierne, de er i høj grad forsvundet. Vi 
har set lidt af det dukke op, efterhånden som det her er trukket ud, vi har set lidt 
knurren i krigene, 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. Der 
er fuld opbakning både hos politikerne og hos befolkningen, i hvert fald til den her 
første fase af det.1530 

Steffen Jensen fortæller fra Pakistan, at man forventer , ”at der vil komme nogle 
store demonstrationer hernede” og 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 
omkring hører, hvad der er sket.”1531 Om krigen som et effektivt middel mod 
Osama bin Ladens aktiviteter siger Jensen, at ”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 våben, men det er kun en meget kortsigtet politik. Den 

                                                        
1526 Niels Brinch, DVD 2453b, 00.04.36 – 00.05.36 
1527 Poul Erik Skammelsen, DVD 2453b, 00.05.36 – 00.09.40 
1528 Poul Erik Skammelsn, DVD 2453b, 00.05.36 – 00.09.40 
1529 Jes Dorph-Petersen, DVD 2453b, 00.05.36 – 00.09.40 
1530 Poul Erik Skammelsen, DVD 2453b, 00.05.36 – 00.09.40 
1531 Steffen Jensen, DVD 2453b, 00.05.36 – 00.09.40 
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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.”1532 

Niels Brinch 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.”1533 Jes Dorph-Petersen siger, at ”Det er vel en 
meget interessant oplysning, hvis man ser på den globale ledelse, at Rusland går ud 
og siger direkte, at de støtter et amerikansk angreb i central-asien”1534 og Niels 
Brinch siger, at ”Den 11. september har ændret meget, også de alliancer, der er i 
verden.”1535 

Nyhederne gentager kommentaren fra Osama bin Laden om, at ”America is filled 
with fear”1536 og Tony Blairs tal om begrundelserne for krigen.1537 

Niels Brinch fortæller, at ”en af NATO medlemmerne, Frankrig, præsident Jacques 
Chirac, siger nu, at Frankrig vil deltage, ikke alene ved at åbne sit luftrum og være 
passiv medhjælper i det her. Man vil aktivt gå ind i et angreb, angrebet på 
Afghansistan”.1538 

Ulla Terkelsen siger om Tony Blairs rolle i optakten til krigen, at ”Blair har været 
den, der udadtil har forklaret, hvorfor det er principielt absolut nødvendigt at gå 
ind i den her krig.”1539 

Jes Dorph-Petersen siger, at ”Vi har hørt, at støtten til angrebet er massiv fra den 
amerikanske befolkning, er situationen den samme i den britiske hovedstad?”1540 
Terkelsen svarer ja, siger, at ”Der vil altid 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 mennesker ind” og tilføjer, ”Der er ikke 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 
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1533 Niels Brinch, DVD 2453b, 00.15.41 – 00.17.17 
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1536 Osama bin Laden, DVD 2453b, 00.17.17 – 00.18.23 
1537 Tony Blair, DVD 2453b, 00.18.23 – 00.21.59 
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mod muslimerne, men vi er imod en international sammensværgelse mod den 
demokratiske livsform som vi har her.”1541 

Terkelsen fortæller, at Blair siden angrebet ”hele tiden [har] holdt principielle taler. 
Fordi det vigtige er, at landet, det her land, går ind i en krig skønt det her land ikke 
blev angrebet. Det var to tårne i New York og Pentagon, der blev angrebet, der var 
intet britisk, der blev angrebet. Han understregede i aften, og det tror jeg er 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 New York, 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 kamp mod et princip.”1542 

Nyhederne viser en tekstmeddelelse om, at ”Rusland støtter det USA-ledede 
angreb. ”Det er tid til handling mod denne ondskab” meddeler det russiske 
udenrigsministerium.”1543 

Indbyggere i New York vises komme med følgende udtalelser om krigen: ”It is 
obvious that it is necessary that we have to take som action but it doesn’t make me 
feel good that the people are going to die on the other side”,1544 ”Excellent, that’s 
great news [...] Revenge, I mean it’s crude but we have to”1545 og ”I don’t know 
where it is going to take us in the long run, I think that the short solution, 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.”1546 

Nyhederne viser en tekstmeddelelse om, at det iranske udenrigsministerium siger, 
at ”Militærangrebet på Afghanistan er ”uacceptabelt.””1547 

Jes Dorph-Petersen fortæller, at ”Ligen siden Nyheden om angrebet på 
Afghanistan har folk strømmet til bl.a. Rådhuspladsen i København, det er primært 
modstandere af bombardementerne i Afghanistan.”1548 Pernille Rosenkrans, 
demonstrant udtaler, ”Jeg er til demonstration i dag for at markere, at vi ikke 
ønsker flere civile ofre. At der var nok ofre efter terrorangrebet på World Trade 
Center”1549 og Morten Poulsen, demonstrant, udtaler, ”Jeg er her for at 
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demonstrere mod, at USA er gået i gang med at bombe et af verdens fattigste 
lande.”1550 

Jacques Chirac udtaler, ”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.”1551 

Anders Jerichow siger, at ”ret beset har mange arabiske regeringer haft deres egne 
problemer med bin Laden, jeg tror de vil ønske, at Osama bin Laden bare 
forsvandt fra jordens overflade lynhurtigt, så de kunne vende tilbage til deres 
hvredag.” og 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.”1552 

Jerichow siger, at ”Man kunne næppe have tænkt sig, at USA eller et andet land 
skulle undlade at reagere på den terror, der var i New York. Så det er 
uundgængeligt, at USA må fare ud mod dem, der stod bag terroren. Det er et punkt 
for amerikanerne, de er nødt til at slå til på en måde som anses for tilfredsstillende 
for retsopfattelsen i USA. Det andet er alliancen, om de kan skaffe den 
tilstrækkelige opbakning, også i den muslimske verden, at dette ikke er en krig 
mod Islam, men kun imod terrorister.”1553 

Jerichow siger, at han tror, at ”det fra USA absolut ikke er ment som en krig mod 
Islam, men der har været stor tøven i den muslimske verden over for USA.”1554 

Niels Brinch 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 hersket mellem de to lande.”1555 

Jes Dorph-Petersen 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.”1556  
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Nyhederne fortæller, at bin Laden og hans støtter i 1992 vedtager, at al Qaeda skal 
samarbejde med alle islamiske grupper, uanset deres forskellige orientering til 
Islam, mod den fælles fjende, USA, at USAs styrker på den arabiske halvø skal 
angribes og at USAs styrker på Afrikas horn, inklusive Somalia, skal angribes. 
Han fortæller, at ”USA var hovedfjenden og de skulle angribes med alle midler, 
mod alle. Såvel civile som soldater.”1557 

Jes Dorph-Petersen siger, at ”Også EU har udtrykt det, der hedder fuld solidaritet 
med det britiske og amerikanske angreb på Afghanistan i aften. Det er den belgiske 
premierminister, Gajer Hofstat, der på EUs vegne siger, at EU også bakker op 
omkring angrebet.” 

Niels Brinch fortæller, at Osama bin Laden ”aldrig nogensinde direkte har påtaget 
sig skylden for nogen af de terrorangreb som man mener, at han står bag.”1558 
Nyhederne viser udtalelser fra 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 

”De unge ønsker kun ét: at dræbe jer, så de kan komme i paradis.” I en fatwa 
udstedt i 1996. 

”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, 19981559 

Dan Petersen, teologistuderende, som har rejst meget i Afghanistan siger, 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.”1560 

Jes Dorph-Petersen beder konservativ udenrigsordfører, Per Stig Møller, om en 
kommentar til angrebet siger, at ”Det var vel det, der var forventet.”1561 Per Stig 
Møller siger, at ”Man kunne forvente det, det var ikke til at vide, hvornår det 
præcis ville komme. Det var i hvert fald 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 havde givet for at gøre op med Talebanerne. Det er 
så gjort nu. De arabiske ledere er ikke glade for Taleban, hvis Talebanerne fik den 
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magt de gerne ville have, ville der ikke være nogle arabiske ledere ud over dem i 
Taleban, der overlevede. De er interesserede i at fjerne Taleban, men det er jo ikke 
gjort med det her...”1562 

Poul Nyrup Rsmussen udtaler, ”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, at der ville være 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 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.”1563 

Tekstmeddelelse: ”Forbundskansler Gerhard Schrøder erklærer ”ubegrænset 
solidaritet” og tilbyder militær assistance om nødvendigt.”1564 

Niels Brinch fortæller om en reaktion, der er kommet fra Kina ”som mildest talt 
har haft det dårligt med USA som leder koalitionen og som leder angrebene her, de 
giver støtte til den militære aktion, ud fra den forudsætning, at den går imod 
specifikke mål, 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. Det er altså en kinesisk, 
meget afdæmpet, en støtte og det er jo lidt fantastisk, at Kina støtter en amerikansk 
militær aktion i et andet land.”1565 

En tekstmeddelelse vises: ”Iraks leder, Saddam Hussein: USA skal vise verden 
sine beviser for terrorangrebet den 11. september.”1566 

Per Stig Møller udtaler, 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. At Talebanerne altså skal standses i deres forsøg på at støtte 
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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.”1567 

Jes Dorph-Petersen spørger Per Stig Møller om, hvordan vesten kan overbevise 
den islamiske verden om, at aktionen er rigtig.1568 Han svarer, at det gør man ”ved 
at udløse aktionen samtidig med at den arabiske verden ventede den. Som jeg var 
inde på før pressemødet, så er der ikke nogen af lederne i den arabiske verden som 
ville overleve i en time, 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. De havde 
ventet et opgør med Talebanerne.”1569 

En tekstmeddelelse vises: ”Israels premierminister Ariel Sharon tilbyder ”al 
tænkelig hjælp” til USA.”1570 

Jes Dorph-Petersen spørger ”Kan vi, eller jer på Christiansborg gøre andet end at 
give den her fulde opbakning til det amerikanske angreb?”1571 Per Stig Møller 
svarer, at ”Det vi kan gøre på Christiansborg og i dansk politik er at være totalt 
trofast og loyal i det opgør, der finder sted, fordi det jo ikke kun finder sted i 
Amerika og Afghanistan, tilbageslaget fra 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, også i den 
almindelige politik, som skal finde sted herefter, mellem den arabiske verden, 
Nordafrika og Europa og Danmark.”1572 

Steffen Jensen siger, at ”Vi har hørt, at der er begyndt at være demonstrationer i en 
by, som hedder Rawalpindi, som ligger et stykke udenfor hovedstaden Islamabad. 
Man regner ellers 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.” Han fortæller, at ”den pakistanske regering har allerede vovet sig 
meget langt ud bare ved at vise sin støtte til det amerikanske angreb også i at 
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tillade amerikanske kampfly at krydse pakistansk luftrum på vej ind i Afghanistan. 
Det bliver spændende at se i morgen i hvilken udstrækning den pakistanske 
befolkning faktisk støtter det.”1573 

Abdul Salam Zaeef, Taleban-ambassadør, Pakistan udtaler, ”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.” 

Jes Dorph-Petersen spørger Steffen Jensen, hvor udbredt det her had til USA og 
nabolandet Pakistan er. Jensen svarer, ”Jeg tror ikke der er et had til angrebet på 
Afghanistan som sådan, jeg 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.”1574 

Nyhederne viser tekstmeddelelsen: ”Den italienske premierminister, Silvio 
Berlusconi har erklæret Italien i alarmberedskab. ”Vi står på USAs side.”1575 

Nyhederne viser en tekstmeddelelse, som fortæller, at Osama bin Laden siger, at 
USA er ramt af sit eget hykleri.”1576 

Dr. Abdul-Wahit Yassar, Indenrigsministeriet, Den Nordlige Alliance udtaler, ”I 
think the Afghanistan people are the peace loving people and they are also against 
the terrorism so they will definately welcome these attacks.”1577 

Tekstmeddelelse: ”Tysklands kansler Schröder melder, at Tyskland var klar til at 
deltage i angrebet, men landet blev ikke spurgt.”1578 

Følgende reaktioner fra indbyggerne i Washington bliver vist: 

”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.”1579 

”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.”1580 
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”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.”1581 

”Bomb everything, don’t leave nothing. Cause they killed them innocent little kids 
and everything on that plane, man.”1582 

Jes Dorph-Petersen spørger, om Poul Erik Skammelsen 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?” Poul Erik siger, ”Absolut, Vi 
har set en erklæring fra de fire ledere af Kongressen, to demokrater og to 
republikanere, Bush er jo republikaner, at de alle sammen har bakket op om 
præsidentens handling. Vi ser i meningsmålingerne, der er selvfølgelig ikke 
kommet nogen nu her efter angrebet, men man har set i meningsmålingerne, at der 
har været en meget kraftig støtte, langt over to tredjedele af befolkningen har sagt, 
at de støtter et militært modangreb.”1583 

Poul Erik Skammelsen fortæller, 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, det tror jeg gør en forskel i befolkningen.”1584 

En Afghaner i Danmark, Rahim Dawar, tolk, siger: ”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.”1585 Martin Ramsgård fortæller, at 
Rahims familie ikke støtter Talebanstyret, som de mener for længst skulle have 
udleveret bin Laden.”1586 

Dan P. Termansen siger om det faktum, at bin Ladens video er optaget i dagslys, at 
”det kan jo bekræfte den teori, der har været om, at det her er et led i Osama bin 
Ladens 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 
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noget hurtigere fra USAs side, sådan så at den muslimske verden kunne samles og 
mobilisere et angreb mod USA med de grupper og netværk, som han nu har.”1587 

Jes Dorph-Petersen siger, at det måske er der ”han har forregnet sig, Osama bin 
Laden, hvis han ventede et meget hurtigt og resolut angreb efter angrebet på New 
York og Washington den 11. september. Så ville reaktionen måske have været 
væsentligt hårdere fra den muslimske del af verden. Amerikanerne har været 
meget inde for at få diplomatiet på plads inden de satte angrebet i gang.”1588 Dan P. 
Termansen svarer, at ”Det er helt sikkert, at USA har været fuldstændig klar over, 
at Osama Bin Laden, 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.”1589 

Dan P. Termansen siger, at der ikke har været tvivl om, at ”det hele har været er 
stort psykologisk angreb, lige i starten fra den amerikanske styrkeopbygning til 
den diplomatiske indsats, der har været.”1590 Samtidig vises en tekstmeddelelse om, 
at ”Præsident Bush orienterede allerede lørdag Kongressen om, at han havde givet 
grønt lys til angrebet.”1591 

Jes Dorph-Petersen spørger, om amerikanerne må gøre lige præcis, hvad de vil. 
”De har næsten carte blanche fra vesten, fra NATO, fra FN og ikke mindst 
Danmark. Må de gøre hvad de vil i angrebet dernede?”1592 Termansen svarer, at det 
må de ikke. ”De har selv henholdt sig til FN pagtens artikel 51, som giver dem ret 
til selvforsvar, og det er det, det har påberåbt sig. At de er blevet angrebet udefra 
og at de derfor har ret til selvforsvar. Der ligger også 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.”1593 

Adspurgt om Danmarks mulige aktive deltagelse i krigen siger Termansen, at han 
ikke kender til de henvendelser, der har været til den danske regering, men 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. Derudover har vi sagt ja 
til at åbne vores luftrum og støtte med havne og flybaser.”1594 
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Nyhederne viser en tekstmeddelelse om at ”De nordiske lande står bag USAs 
angreb. Sveriges statsminister Göran Persson kalder det ”selvforsvar.””1595 

Nyhederne viser et indslag om, at ”Både i Århus og København har folk været 
samlet for at markere angrebet på Afghanistan.”1596 Kitty Deveci, sælger, siger 
”Fordi jeg synes det er meningsløst, det de gør derovre nu. De har selv lige oplevet 
et kæmpe tab, på flere tusinde mennesker, som de har været forargede over, de har 
været rystede over for og de har været chokerede over. Der er stadig en masse 
mennesker derovre, der sørger. Og så går de ud og gør den samme handling et 
andet sted.”1597 En anden demonstrant siger ”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 holde to minutters stilhed i morgen, når vi så vågner, for de her 
civilbefolkning, der dør i morgen.”1598 

Nyhederne viser tekstmeddelelser om, at ”Den japanske premierminister, Junichiro 
Koizumi erklærer sit lands fulde støtte til angrebet”1599 og at ”Den britiske 
premierminister er stolt over at britisk militær er med i angrebet.”1600 

Nyhederne viser tekstmeddelelsen: ”Osama bin Laden: ”En gruppe muslimer” stod 
bag terrorangrebet i USA, hvor mere end 5.500 mennesker omkom.”1601 

Helle Lykke Nielsen taler om de økonomiske interesser i området: ” Der er også 
nogle problemer med at sige, at man bare lader Afghanerne sejle sin egen sø, fordi 
de faktisk ligger et relativt vigtigt strategisk sted. 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. Der er også nogle strategiske interesse man må tage højde for. Man 
kan ikke bare læne sig tilbage og sige, at man er fuldstændig ligeglad med hvad 
der sker i Afghanistan, selv om vi har fået styr på terrornetværket.”1602 

Ulla Terkelsen fortæller, 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” og at Bush ”ligesom har overladt det til Blair at forklare 
argumenterne for verden, for hvorfor det er nødvendigt at starte den her krig.” Hun 
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tilføjer, at Blair ”gik [...] i gang med meget pædagogisk at sige, hvorfor det var 
nødvendigt at føre den her krig, og det vigtigste, synes jeg, 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.”1603 

Ulla taler om demonstrationer mod krigen, siger, at ”man har ventet 
demonstrationen, som så var meget lille, kun på de her hundrede mennesker”.1604 

Jes Dorph-Petersen spørger Peter Lautrup-Larsen, om han tror, at det som Nyrup 
har sagt ”ganske utvetydigt, igen i aften, at Danmark står 100% bag angrebet, bag 
kampen mod terrorismen, at han også fortsat vil have et meget bredt flertal, bred 
støtte i Folketinget til den holdning.”1605 Peter Lautrup-Larsen svarer ”Det tror jeg 
overhovedet ikke, at der kan være nogen tvivl om. Samtlige partier, måske på nær 
Enhedslisten og måske også SF, de står helt bag Poul Nyrup Rasmussens linie og 
den helhjertede opbakning bag USA. Selv SF står bag, men vi mangler selvfølgelig 
at se, hvordan det fortsætter, men Poul Nyrup Rasmussen har over hovedet ikke 
nogen parlamentariske problemer i det danske Folketing i den her sag.”1606 

Nyhederne gentager Poul Nyrup Rasmussens kommentarer til angrebet.1607 

Bendt Bendtsen udtaler ”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.” Adspurgt om det er den rigtige måde at 
reagere på siger Bendtsen ”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. 1608 Jes Dorph-Petersen afslutter ved at sige, at ”Bendt Bendtsen 
siger ingen slinger i valsen.”1609 
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Nyhederne viser en tekstmeddelelse om, at ”Den irakiske præsident Saddam 
Hussein fordømmer den amerikansk-ledet ”agression.””1610 

Morten Hansted fortæller om en afghansk familie i Danmark, hvor der er ”mange, 
der er flygtet fra Talebanstyret, men derfra er der alligevel et stykke vej til 
angrebet.”1611 Ahmadulla Sahebzadeh, læge, udtaler: ”Jeg er skeptisk på, at USA 
vil ramme de rette, Taleban. Jeg er bange for, at de vil ramme uskyldige folk ved 
siden af.”1612 

Alexandra Strand Holm siger, at ”Angrebet på Afghanistan som verden har vetet 
på startede her til aften.”1613 

Nyhederne gentager George Bushs kommentar om det ultimatum han stillede 
Taleban op til krigen.1614 

Niels Brinch fortæller, at ”USAs hovedfjende, Osama bin Laden, kalder angrebet 
mod Afghanistan for en krig mod Islam.”1615 Efterfølgende vises bin Ladens 
udtalelser om ”security and safety” i Amerika og Palæstina.1616 

Jes Dorph-Petersen siger, 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.”1617 

Niels Brinch siger, at ”Man kan måske 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. Det er noget 
vi har hørt flere steder i den arabiske verden, den muslimske verden, man har bedt 
om at få nogle beviser offentliggjort i langt højere grad.”1618 

Jes Dorph Petersen siger, at ”Berlingske Tidende bakker op om det USA-ledede 
angreb i dag, avisen kalder det en moralsk nødvendighed. Avisen peger på, at en 
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række arabiske lande slutter op om aktionen.” Han fortæller, at ”Kristeligt Dagblad 
slår fast, at angrebene i dag ikke er rettet mod islam, men mod terrorismen. 
Angrebene på terroristernes tilholdssteder i Afghanistan er med Kofi Annans ord 
det internationale samfunds reaktion på en ondskab, som menneskeheden er nødt 
til at besejre.”1619 

Anders Fogh Rasmussen, formand for Venstre bliver spurgt til Statsministerens 
udtalelser: ”det bakker vi 100% 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% og jeg har fuld tillid til 
at USA og de allierede kan gennemføre målrettede angreb som begrænser antallet 
af civile tab til et absolut minimum.”1620 

Samtidig med Anders Foghs udtalelse viser Nyhederne en tekstmeddelelse om, at 
”Pakistans regering, som støtter den amerikanske koalition, beklager at diplomatiet 
ikke sejrede.”1621 

Jes Dorph-Petersen spørger: ”Kan vi gøre andet end det du gør nu, som Nyrup har 
gjort, Bendt Bendtsen og flere andre partiledere, sige, at vi bakker op om 
amerikanerne. Skal vi så bare læne os tilbage og sige, nu må vi se hvordan det går 
dernede. Anders Fogh Rasmussen svarer: ”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., 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. 

Nyhederne viser en tekstmeddelelse om, at ”Kina udtrykker forsigtig accept af det 
amerikansk/britiske angreb på Afghanistan.”1622 

Jes Dorph-Petersen afslutter Nyhederne ved at fortælle, at ”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.1623 
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8. oktober 
Poul Erik Skammelsen siger, 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, Osama bin Laden, 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. Samtidig må jeg sige, at jeg har svært ved at forestille mig, 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 lidt 
vaklende stadigvæk.”1624 

Talebans ambassadør i Pakistan udtaler via tolk: ”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.”1625 

Anders Bech-Jessen fortæller, at ”Angrebet på Afghanistan udløste voldsomme 
optøjer, flere steder i nabolandet Pakistan.”1626 

Talebans ambassadør i Pakistan udtaler, via tolk, at ”This is a meaningless action 
and illegal and unresponsible act.”1627 

Caroline Boserup siger, at ”Angrebet i dag var ventet i USA.”1628 

Poul Erik Skammelsen 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 
væk, i håb om, at en sejr betyder tryghed på hjemmefronten.”1629 

Carol Quease siger, ”As long as it takes, yes, we are completely behind our 
president.”1630 

Ulla Terkelsen fortæller fra London, at der er ”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 
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ondskabsfuld handling, men man ser det også som noget man kan gøre for at redde 
nogle mennesker og hjælpe nogle mennesker.”1631 

Terkelsen fortæller, 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. Der er en meget lille opposition imod det, fordi man har accepteret Tony 
Blairs argumentation, han har været heftigt fremme, lige siden angrebet i New 
York, han har argumenteret meget kraftigt for, at man skulle besvare det her, hvis 
vi ikke bekæmper dem, så vinder de over os, har han sagt. Det er der stor 
opbakning bag.”1632 

Nyhederne viser en tekstmeddelelse om, at ”Ni ud af ti amerikanere støtter angreb 
på Afghanistan viser målinger fra tv-stationerne ABC, NBC og CNN.”1633 

Ulla Terkelsen siger, at ”London var uhysterisk i dag, det helt overvældende flertal 
støtter krig mod terror og forstår formålet.”1634 Hun 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 på Daily Telegraph 
siger, ”I 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.”1635 Ulla Terkelsen siger, at selv om angrebet den 11. september 
fandt sted i New York og ikke i London, så bakker briterne krigen mod terror 
op.1636 Michael Smith udtaler: ”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...”1637 

Caroline Boserup siger, at ”Angrebet på Afghanistan har øget uroen i nabolandet, 
Pakistan. Dagen har været præget af voldsomme demonstrationer mod USA og det 
pakistanske styre.”1638 Perez Musharaff, Pakistans præsident, siger: ”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.”1639 Kristian Almblad fortæller, 
at den støtte kunne man ikke få øje på blandt de 10.000 demonstranter i byen 
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Chaman på grænsen til Afghanistan. ”Her brændte folkemængden en dukke, der 
skulle forestille Musharaff af og råbte slagord for Osama bin Laden.”1640 

Caroline Boserup siger, at ”Herhjemme bakker et flertal af Folketingets partier op 
om amerikanernes aktion i Afghanistan. Nogle ubetinget, andre mere tøvende.”1641 

Holger K. Nielsen udtaler, ”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.”1642 

Per Stig Møller udtaler: ”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, en operation 
mod terroristerne.”1643 

Søren Søndergaard, udenrigsordfører hos Enhedslisten udtaler: ”Jamen, jeg synes 
der er grund til at være bekymret om man er ved at falde i en fælde, som Osama 
bin Laden har opstillet. En fælde, der går ud på, at trække vesten ind i en konflikt 
med en stadig større del af den arabiske verden. For at få den 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. 

Poul Nyrup Rasmussen udtaler, 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.” Han siger, at ”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.”1644 

Steffen Jensen siger, at der har været ”meget store og meget voldelige 
demonstrationer” men at ”det stadigvæk bare har været en lille brøkdel af nationen, 
som har været ude i gaderne for at protestere.”1645 

Caroline Boserup 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.”1646 Mustafa Biger, slagter fra Tyrkiet 
siger ”Jeg synes det er en fuldstændig forkert, med krigen, men 100 mennesker 
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laver svineri, hvorfor slå ihjel millioner af mennesker”1647 og Feret Hamed, 
ekspedient fra Irak siger, ”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?”1648 

Zekria Mukhlavi, student Afghanistan udtaler: ”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.”1649 

Morten Hansted fortæller, at en gruppe Afghanere i eftermiddags holdt møde om 
situationen. En støttede angrebet med denne argumentation: ”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.”1650 

Caroline Boserup fortæller, at EUs udenrigsministre i dag gav deres fulde støtte til 
USAs og Storbritanniens krig i Afghanistan.1651 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.1652 

Jack Straw, Udenrigsminister, Storbritannien vises udtale: ”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.”1653 

Svenning Dalgaard fortæller, at EUs udenrigsministre hurtigt kunne blive enige om 
at erklære deres fulde solidaritet med Storbritannien og USA i krigen i 
Afghanistan.1654 

Anders Bech-Jessen siger, ”Verdens største militære og økonomiske magt, der 
bomber telte og fattige folk med tæpper. Sådan ser verden ud fra en arabisk vinkel 
i dag.” En redaktør på det arabiske Newsweek i Washington udtaler: ”Vi har i dag 
set, hvordan verdens stærkeste land i nyere tid på så sørgelig vis angriber en 
gruppe telte og hytter.”1655 
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Karsten Lund fortæller at man på al Jazeera kan opleve et interview med 
Talebanstyrets viceforsvarsminister. han udtaler: ”Situationen er god og der er 
ingen grund til bekymring.”1656 

Mohamad Barakeh, tolk, udtaler: ”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?”1657 

Niels Brinch fortæller, at ”præsident Bush har haft en lang samtale med Kinas 
præsident, som har udtrykt sin støtte til kampen mod terror, han går ud fra, at det er 
begrænsede mål man taler om, men støtter kampen mod terrorismen. ”1658 

9. oktober 
Lars Toft Rasmussen fortæller, at Talebanstyret indtil videre ikke viser tegn på at 
ville give op.1659 Abdul Salem Zaeef, ambassadør for Talebanstyret siger: We shall 
give the sacrifice for this purpose, Afghanistan. And will give more than two 
million martyres.”1660 

Lars Toft Rasmussen fortæller, at ”Iran krævede i dag, at USA straks indstiller 
angrebene, men ellers ser den amerikansk anførte alliance mod terror foreløbigt ud 
til at være intakt. Ganske vist demonstrerer Talebantilhængere i mange muslimske 
lande, her er det Pakistan. Men demonstranterne repræsenterer tilsyneladende et 
beskedent mindretal blandt verdens 1,2 milliarder muslimer.”1661 

Ulla Terkelsen fortæller, at i krigen mod terror ”leverer USA det meste af krigens 
arsenal, men Blair leverer argumenterne.”1662 Blair udtaler: ”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.”1663 
Ulla Terkelsen fortæller, at ”Da briterne skulle i anden verdenskrig, så forklarede 
Churchill dem, hvorfor. I dag forklarer Blair dem, hvorfor terror skal bekriges.”1664 

Robert Fox, militærhistoriker siger, ” 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 
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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.”1665 

Ulla Terkelsen fortæller, at ”Amerikanerne synes, at Blair er meget bedre til at 
argumentere for krig mod terror, selv om Blair er militær lillebror til Bush” og at 
der ”Ude på gaden hos Londonerne er der ingen slinger i valsen. De bakker landets 
leder op.” 1666 

10. oktober 
Nyhederne viser billeder af et al Qaeda medlem, der udtaler: ”Fra i dag er hellig 
krig pligt for alle muslimer, som lever på denne jord, medmindre de har en gyldig 
undskyldning.”1667 Caroline Boserup siger, at det er ”Klar opfordring til den 
muslimske verden. Men vil muslimerne følge opfordringen om at gå i hellig krig 
mod USA.”1668 

Uffe Dreesen fortæller, at der er kommet livstegn fra hovedfjenden i form af en 
krigserklæring fra al Qaeda, bin Ladens terrornetværk. Suleiman Abu Ghaith, 
talsmand for al Qaeda udtaler: 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.”1669 

Uffe Dreesen siger, at ”Talebanstyret siger, at Osama bin Laden stadig ikke har lov 
til at angribe andre lande fra afghansk jord.”1670 Suleiman Abu Ghaith udtaler: ”Fra 
i dag er hellig krig pligt for alle muslimer, som lever på denne jord, hvis ikke de 
har en gyldig undskyldning.”1671 

Uffe Dreesen 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.”1672 

Caroline Boserup fortæller, at ”Osama bin Laden og hans netværk beder altså nu 
muslimer over hele verden at indlede en hellig krig mod USA. Men al Qaeda skal 
ikke forvente den store opbakning fra muslimer her i Danmark.”1673 Mahmoud 
Abou Chouk, projektleder siger, som svar på spørgsmålet om han har tænkt sig at 
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deltage: ”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.”1674 

Suleiman Abu Ghaith, talsmand, al Qaeda, udtaler: ”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.” Helle Høy fortæller, at Osama bin Ladens krig ikke 
får meget opbakning i Danmark.1675 Muharrem Aydas, formand, 
paraplyorganisationen for Etniske mindretal, siger ”Jeg betragter det som et 
misbrug af religionen til et frygteligt politisk formål” og Fatih Alev, formand for 
Foreningen af studerende muslimer siger: ”Det er et meget forkert signal at sende 
ud, sådan er vi ikke. Vi er ikke modtagelige over for signaler fra Afghanistan.”1676 
Ahmed Abu Laban, Imam udtaler: ”Nobody as an individual or small fraction has 
the right to speak on behalf of one billion muslims. I mean, it is very simple.”1677 
Nyhederne viser et klip fra en al Qaeda video: ”I skal arbejde på at få folk til at 
standse de vantro. Gud kan klare alt og Gud kan styrke jer.”1678 

Helle Høy fortæller, at ”I stedet for at opfordre til hellig krig, foreslår Mahmoud 
Abou Chouk til noget helt andet.”1679 Han siger ”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.”1680 

Caroline Boserup spørger Lorentz Hedelund, fra Kristent Viden- og 
informationscenter vedrørende Islam, hvad der efter hans opfattelse ligger i sådan 
en opfordring som vi hører her. ”Betyder det, at verdens muslimer skal gribe våben 
og dræbe fjenden, som altså i det her tilfælde er vesten.”1681 Lorents Hedelund 
svarer ”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.”1682 

Caroline Boserup 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.1683 Hedelund siger, ”Ja, det er jeg overbevist om, det er de slet, slet ikke 
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parate til, det her, det er bin Ladens så at sige private krig.”1684 Boserup 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. Der er nok mange, der spørger sig selv, hvad der 
ligger i begrebet Jihad. Kan du forklare os det.”1685 Hedelund siger, at ”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.”1686 Caroline Boserup siger, at ”Det er den form for Jihad, som Osama 
bin Laden opfordrer til her.”1687 Hedelund siger, at det er det, men siger adspurgt, 
at han bestemt ikke mener der er noget at frygte.”1688 

Caroline Boserup fortæller, at NATO nu bliver aktivt inddraget i USAs krig mod 
terrorismen. Fortæller, at ”Der er danske piloter og soldater med om bord på de 
radarovervågningsfly, som i denne uge overføres til USA.”1689 

Svenning Dalgaard fortæller, at 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.”1690 

Gary Winterberger, General i USA udtaler: ”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.”1691 

George W. Bush siger om offentliggørelsen af en ny liste over de mest eftersøgte 
terrorister i verden, at ”These 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.”1692 

Dan P. Termansen fortæller, at ”Det endelige mål for operationen er at fjerne al 
Qaeda netværket i Afghanistan”, at man vil ”Afsløre og isolere al Qaeda”, at 
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specialstyrkernes opgave er, ”at afsløre og isolere al Qaeda, dvs. finde og fange bin 
Ladens mænd.”1693 
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