Fire EB-praktikanter tog til Beirut: Dét overraskede dem mest
‘I do not believe in Libanese democracy. But I do believe in democracy’.
I et lyst kontorlandskab, der mest af alt skaber associationer til en lav-budget-film om Watergateskandalen, sidder Ayman og taler med nærmest prædikende ord om demokratiet i Libanon.
Flankeret af fire journalistpraktikanter fra Ekstra Bladet oplyser Ayman Mhanna de tilstedeværende i
SKeyes om journalistikken, demokratiet og ytringsfriheden i Libanon.
I 2005 blev journalist Samir Kassir dræbt i en bilbombe i Beirut. Årsagen er den dag i dag stadig uvist, men
den libanesiske journalist var kendt for at skrive kritisk og uafhængigt. Han ville oplyse. Han ville have lov til
at opfylde sin rolle. Som journalist.
I kølvandet på drabet blev SKeyes oprettet. En NGO, som har til formål at skrive og indrapportere til blandt
andet FN om alt fra Facebook-opdateringer til arrestationer af journalister og menige borgere. Borgere,
som tillader sig at gøre brug af den ytringsfrihed, som vi i Danmark tager for givet.
Et land med ekspræsidenter
Det er dog ikke alle journalister, som er utilfredse med det libanesiske demokrati. Det fandt vi ud af, da vi
snakkede med Al Mustaqbal, som er en national avis og tv-station. Her kunne de stolte berette om,
hvordan de var et af de eneste, hvis ikke det eneste land i Mellemøsten, som havde en ekspræsident.
Men på trods af, hvor forskellige vores arbejdsmetoder er fra land til land, står vi over for de samme
problemer. Salget af aviser. Al Mustaqbal står over for økonomiske problemer, men ifølge dem er løsningen
ikke brugerbetalt indhold på nettet. Dog havde de ikke den optimale løsning lige ved hånden.
Flygtningekrisen
Udenrigspolitik i Libanon er sjældent noget, som fylder på Ekstra Bladets forside. Men i løbet af en uge i
Beirut finder man ud af, hvor meget flygtningekrisen i Libanon og i de nærliggende lande, påvirker
Danmark.
Alt efter hvem man spørger, findes der mellem 500.000 og 2 millioner flygtninge i landet. Ifølge Unesco og
den Danske ambassade, som vi snakkede med i løbet af vores studietur, er det officielle tal omkring
halvanden million.
Især syriske flygtninge fylder meget i Libanon. De er ikke velkomne i Libanon, og regeringen modarbejder
konstant deres tilstedeværelse. Det kunne journalistpraktikant Morten Larsen, der var tilknyttet Daily Star,
berette om. George Clooney valgte at donere en række telte til syriske flygtninge, som levede i
flygtningelejre, men regeringen valgte at tage dem i tolden.
Mellemøstens Paris
Kulturelt blev vi meget klogere på Beirut. Rygterne gik på, at den gik under navnet ’Mellemøstens Paris’. Et
tilnavn, som den fik i 1950’erne. Billeder og postkort fra den tid afslører, hvorfor den fik det navn. Men
meget er sket siden, hvor en borgerkrig i 1990 i den grad har sat sine præg på byen.

Den er nu en kombination af fortiden, efterladenskaberne fra en borgerkrig med gennemhullede huse, hvor
al indmaden er fjernet derfra. Samtidig er Beirut en by i stigende velstand, hvilket flere skyskrabere
signalerer.
De kvindelige praktikanter stod over for et dilemma i løbet af den første dag. Skulle de tage tørklæde på
eller ej?
Det viste sig dog ret hurtigt, at Beirut er en utrolig liberal by. Med mindre vi befandt os i Hizbollah-områder,
kunne man gå i det tøj, man vil. Libanon er uofficiel en lige kombination af Shia- og sunnimuslimer og
kristne. En tredjedel af hver. Der har dog ikke været en folketælling siden 1930’erne og ifølge en lokal
journalist ved navn Anis Mohsen, er dette tal blevet skævvredet siden hen.
Fra byens centrum tårnede en karakteristisk sandfarvet moské op, og ved dens side hvilede en kirke, der
med sit hvide kors på toppen, vogtede over Beirut.
Kulinarisk set var Libanon en kæmpe oplevelse. Et delmål med turen var at leve af hummus. Og det fik vi i
sandhed gjort. Hver eneste aften spiste vi på en libanesisk restaurant, hvor vi fik ’messe’. En slags
mellemøstlig tapas, hvor friskbagt brød, hummus, pølse, salat og meget meget mere udgjorde måltidet.
Tak til Kreds 1 for støtten.
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Søndag:
o Journalistpraktikant Morten Larsen fra Daily Star
o Freelance-journalist Thomas Aagaard
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o Unesco

