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Introduktion til spillederen

Læsevejledning

Scenariet egner sig fint til at læse igennem fra ende til anden. Noget af
teksten tager dog udgangspunkt i appendikset til sidst i scenariet. Du  kan
evt. læse den sektion først, men der er også krydshenvisninger i teksten
undervejs.

I Sidemargenen vil der desuden være ikoner, der gerne skulle gøre det
muligt for dig hurtigt at finde de oplysninger, du har brug for. Her til
venstre er en oversigt over de anvendte ikoner. Sidemargenen vil desuden
blive brugt til billeder af personer.

Scenariets formål og tema

Dette scenarie er et forsøg på at anvende rollespil på en anden måde end
de traditionelle scenarieformer gør. Jeg vil forsøge at skabe en anderledes
form for spil, der forhåbentlig får spillerne til at tænke over scenariets
problemstillinger - også efter spilsessionen. Dette skal ikke ses som en
kritik af traditionerne, men mere som et forsøg på at føje nogle nye
elementer til spillet.

Jeg har taget udgangspunkt i den danske “sofakultur”. Dermed mener jeg
den afslappede, til tider arrogante attitude, vi nogen gange har overfor
internationale kriser. Vi anser ikke krige og katastrofer i andre lande som
værende af betydning for os danskere - “det er jo så langt væk” og “det må
vel egentlig også være deres eget problem”. Det er selvfølgeligt svært at
relatere sig til, men jeg håber, at et scenarie som dette kan give motivation
til at prøve.

Scenariet foregår i starten af Golfkrigen, som jo er en krig, de fleste har et
vist forhold til pga. den store mediedækning. Spilpersonerne er selv
danske tv-folk, som gennem scenariet udvikler sig fra at være overfladiske
og ligeglade til at tage stilling til, hvad de ser. De vil også erfare, at den
medieverden, de selv repræsenterer, ikke er så objektiv og troværdig, som
de går og tror. Mediernes troværdighed er netop scenariets tema.

 ¹lokation

 �personer

 Ftip

  i  vigtigt

IKONNØGLE
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Baggrund og synopsis

Spillerne udgør to danske tv-hold fra hhv. DR og Tv2, der er sendt til
Bagdad i Irak for at dække det, vi kender som optakten til Golfkrigen.
Tv-folkene opfatter mere eller mindre opgaven som rutinemæssig, og
hvis de føler, at nogle situationer bliver lidt for nærgående, kan de altid
ringe hjem til Danmark, tale med deres familie og høre, at alting er, som
det plejer.

Den første del af scenariet dalrer spillerne rundt i Bagdad og passer deres
arbejde. Dvs. de planlægger dagens arbejde, prøver at overgå det
konkurrerende holds indslag, går i byen om aftenen osv. Her bliver de
også introduceret til to vigtige bipersoner, Gary Wells fra CNN og deres
guide Filiz Heyderi.

Men pludselig eskalerer situationen. De allierede med USA i spidsen
iværksætter et omfattende angreb på Irak og i særdeleshed Bagdad.
Bomberne falder på må og få over byen, og da det irakiske sikkerhedspoliti
begynder at tilbageholde udlændinge for at bruge dem som levende
bombeskjolde, tvinges spillerne til at flygte.

Igennem resten af scenariet opstår der forskellige situationer, hvor
spillerne tvinges til at tage stilling. F.eks. kunne de komme ud for at
skulle vælge mellem at hjælpe en person fra at blive skudt af politiet eller
score årets scoop. De finder på et tidspunkt også beviser på, at USA har
anvendt kemiske våben. Er det noget, der bør offentliggøres? Der er ingen
hjælp at hente blandt familie og kolleger i Danmark, da amerikanernes
elektroniske krigsførelse støjforurener kommunikations-linierne og
umuliggør den sædvanlige fortrøstningsfulde kontakt.

Flugten ender i en kurdisk oprørslejr, som måske i første omgang synes
som deres redning. Det viser sig dog snart, at kurderne ikke står meget
tilbage for de irakiske regeringstropper, når det kommer til grusomheder.
Spillerne tvinges til at lave propagandamateriale for kurderne, hvis de vil
have lov at forlade lejren igen for slet ikke at tale om hjælp til at nå
grænsen til Tyrkiet og dermed Vesten.

Lejren ligger i udkanten af Irak, og her er det lige akkurat muligt at
opfange satellitsignaler, bl.a. CNN. Her kan spillerne se en reportage, der
er smuglet ud af Irak, og tilmed lavet af Gary Wells. Reportagen
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indeholder groft manipulerende materiale, der ikke har noget at gøre med
den virkelighed, spillerne (og Gary Wells) har oplevet i landet.

Slutningen udspiller sig ved grænsen til Tyrkiet. Spillerne har fået hjælp af
kurderne til at nå så langt, men knap nok er de blevet efterladt af deres
guide, før en irakisk grænsepatrulje opdager dem. Klimakset bliver
spillernes diskussion med hinanden og sig selv om, hvad de skal gøre. Det
ser umiddelbart ud til, at de er nødt til at prøve at slå vagterne ihjel for ikke
at ende i irakisk fangenskab. Scenariet slutter samtidig med denne
diskussion - efter de har besluttet sig for en fremgangsmåde, men lige
inden de skal til at realisere den.

Om realisme

Som jeg har nævnt tidligere, skal scenariet gerne prikke lidt til vores lade
holdning overfor ting vi ser på tv. De bedste muligheder for at opnå dette
skabes gennem et scenarie, der, i så høj grad som muligt, er
virkelighedstro. Jeg tror, at hvis der i omgivelserne (personer, miljø osv.)
er højt niveau af realisme, vil ændringerne, man er nødt til at lave for at
skabe et scenarie i stedet for en historietime, ikke ødelægge
virkelighedsfølelsen.

De største ændringer i forhold til den historiske virkelighed, jeg har følt
det nødvendigt at lave, har at gøre med mediernes tilstedeværelse i Irak.
Spillerne er to tv-hold fra hhv. DR og Tv2, der er i Bagdad for at dække
krisen. I virkeligheden var der meget få mediefolk i selve Bagdad og i
hvert fald ingen fra de danske tv-kanaler. Jeg synes mulighederne ved at
tilsidesætte disse facts klart opvejer tabet af realismen. På denne måde får
man placeret seks danskere, som spillerne forholdsvist nemt kan
identificere sig med, i de situationer, man kun ser ensidigt belyst i tv.
Samtidig repræsenterer spillerne selv den medieverden, der ikke altid viser
hele sandheden, og de kan her få rig mulighed for at opleve dette
dilemma.

En sidste historisk ændring jeg vil komme ind på, er kurdernes rolle. Det
var først efter krigens afslutning, der for alvor kom gang i kurdernes oprør
mod Saddam Hussein. Ved at fremrykke oprøret kan spillerne også
komme lidt tættere på dem og finde ud af, at der heller ikke her er noget,
der hedder sort/hvidt.
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Både amerikanere, kurdere og irakere fremstilles som ret grusomme i
scenariet. Dette er ikke en total realistisk skitsering af de nævnte parter i
konflikten, men har alene det ene formål at skabe et mediemæssigt ukendt
billede af en krig, hvor der ikke fandtes rendyrkede gode eller onde.
Situationen og parterne er beskrevet på denne måde, for, som nævnt, at få
spillerne til at tænke over tingene.

At beskrive arbejdet som krigsreporter og de indviklede kurdiske forhold
er en kompliceret affære. Af hensynet til scenariets spilbarhed har jeg
valgt at beskrive tingene på en forholdsvis enkel måde. Det medfører
naturligvis, at nogle ting er en meget simplificeret beskrivelse af
virkeligheden, mens andre er mere eller mindre usande. Jeg håber, at du
og spillerne ikke vil hænge jer for meget i dette. Alternativet ville være at
bruge flere hundrede sider og mange måneders research på en nøjagtig
gennemgang af forholdene. Det synes jeg alligevel vil være at gå for vidt.

Spilform og redskaber

Scenariet skulle gerne koncentrere sig om person-baseret rollespil, og det
er derfor vigtigt ikke at lade de mere action-prægede scener, som f.eks.
flugten fra Bagdad, tage overhånd. Målet er jo, at spillerne tager stilling til
og diskuterer hvad de ser.

Til dette formål får du her nogle redskaber, du kan bruge til at trække
tempoet ud af spillet og til at få spillerne til at tænke tingene igennem:

• Time outs (side 7)
• Tidsudtrækninger (side 8)
• Pauser (side 9)
• Antiklimakset (side 9)

Time outs
Når man arbejder i medieverdenen, handler det bl.a. om at være på det
rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og ikke mindst handle hurtigt i disse
tilfælde. Det gælder især i krigssituationer, som dem spillerne oplever i
dette scenarie.

I rollespil er det jo almindeligvis sådan, at i kaotiske situationer, hvor
spilpersonerne skal tænke og handle hurtigt, tvinges spillerne selv til at
tænke og handle i det tempo. Dette giver måske også det bedste bud på
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den enkelte persons umiddelbare reaktion. Ulempen herved er dog, at de
øvrige spillere, og måske endog spilleren selv, sjældent finder ud af
baggrunden for reaktionen.

Da det jo her er essentielt at finde ud af dette, vil jeg introducere time outs
som et middel til at give alle spillere mulighed for at fremlægge og
diskutere deres handlinger i situationer, der kræver hurtige reaktioner.
Time out filosofien går i al sin enkelthed ud på at gøre lige det modsatte af
normalen: At give spillerne al den tid, de har brug for til at diskutere,
hvad de vil gøre i en kritisk situation.

Hvis vi tager en situation fra scenariet: De to tv-hold får øje på et optrin
lidt længere nede af gaden. En enlig irakisk soldat har skubbet en ung
dreng omkuld og gør mine til at skyde ham. Nu kræves der en hurtig
beslutning for, hvad spillerne vil gøre. De kan bl.a. skynde sig at tænde for
kameraerne og måske få årets scoop eller komme drengen til undsætning
ved at overfalde soldaten - der er mange muligheder med hver deres
moralske og fysiske konsekvenser. I stedet for en forhastet panisk
beslutning fra hver enkelt spiller, kan de forlange en time out.

Hermed sættes tiden i stå, og spillerne kan nu, i fællesskab eller holdvis,
diskutere, hvad de vil gøre. Her kan de fremlægge hver deres synspunkt,
snakke om fordele og ulemper ved de forskellige valgmuligheder osv. På
et tidspunkt vil de nå frem til en konklusion, der enten består af en fælles
reaktion eller en erkendelse af, at de ikke kan blive enige og derfor hver
især vil handle egenrådigt. På dette tidspunkt ophører time out’en og spillet
kan fortsætte.

Selv om denne metode måske vil give en mindre grad af realistiske
reaktioner på krisesituationer, synes jeg diskussionen spillerne imellem
klart opvejer dette.

Tidsudtrækning
At trække tempoet ud af et rollespil kan være en ret svær størrelse at have
med at gøre. Når spillerne først er kommet op i fart, skal der helst en
større forløsning til, før de slapper af igen. Det er i det hele taget meget
svært at få rollespillere til at slappe af, før de har gennemført scenariets
opgave.

I dette scenarie opstår der situationer, der sandsynligvis vil køre spillerne
op i omdrejninger, som f.eks. flugten fra Bagdad. Samtidig får spillerne
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ikke den forløsning, der skal til for at falde til ro igen - nemlig at komme
ud af Irak og hjem til gode, gamle Danmark.

Det, spillerne har brug for, er at kede sig lidt. Hvis du skruer tempoet
ned i et stykke tid, falder de helt automatisk lidt til ro. Det, det handler
om, er altså at indlægge små pauser i handlingen på de steder, hvor det er
hensigtsmæssigt at geare lidt ned.

Som eksempel kan vi tage fat i en situation fra flugten. Spillerne ligger
skjult i en lastbil, der skal køre dem væk fra Bagdad- en sekvens, man
sagtens kan forestille sig, at spillerne vil have hurtigt overstået. Et godt
tegn er, når de siger noget i retning af: “Vi laver ingenting, og når vi
kommer frem, så ...” Som spilleder bør du lige gå ind og bremse dem her.
Skru tempoet ned og fortæl dem stille og roligt lidt om køreturen og om
den næsten uudholdelige hede i det fyldte lastrum. Spørg dem om, hvad
de vil foretage sig i bilen i de par timer, det tager at komme frem. Hvis
spillerne er lidt stille og svære at få i tale, kan du skubbe lidt på ved at sige,
at nu har de mulighed for at snakke om, hvad de har oplevet og ellers
planlægge, hvad de nu vil gøre.

Pauser
Når man spiller rollespil (især på en spilkongres), sker det jo, at der er
nogen, der skal på toilet eller i kiosken efter cola og chips. Ved at være lidt
på forkant med udviklingen kan man godt udnytte disse afbrydelser
positivt. Hvis man indlægger pauser i forbindelse med time outs og
tidsudtrækninger, kan man opnå nogle ekstra goder.

Holder man pause samtidig med et time out, vænnes spillerne til at tænke
lidt over scenariet og problemstillingerne udenfor selve spillet. Det sker
også i de situationer, hvor pausen skal trække tempoet ud af spillet, men
her er der endnu en sidegevinst: pauserne får også spillerne til at tænke på
lidt andet end rollespil, og når I starter igen, har alle fået et pusterum og
har automatisk svært ved at lægge ud i et højt tempo.

Antiklimakset
Her kommer så den mest grumme del af festen. Når man taler om
antiklimaks, begynder mange rollespillere at rynke på næsen. Det er nok
tanken om, at når man har brugt seks timer af sit liv på et scenarie, så vil
man altså også have noget for pengene. Det betyder som regel en slutning
i form af et klimaks med en efterfølgende forløsning.
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Som nævnt til sidst i synopsen (side 5), får spillerne ikke nogen egentlig
forløsning her. Når de i en time out har diskuteret, hvad de skal gøre for at
slippe forbi de irakiske grænsevagter, slutter scenariet.

Når jeg har valgt ikke give spillerne en traditionel afslutning, hænger det
igen nøje sammen med scenariet formål. Hvis ikke man får en slutning på
en historie, spekulerer man mere over indholdet og tænker sig ofte selv
frem til en slutning. Hvis spillerne her fik en afslutning, der afklarede de
ubesvarede spørgsmål som f.eks. kommer vi hjem igen? og hvilke dele af
vores materiale skal offentliggøres?, ville de have fået for meget forløsning
til at tænke rigtigt over deres oplevelser.

Jeg ved godt, det er en risikabel måde at slutte et scenarie på, men jeg tror,
det er den bedste i dette tilfælde.

Personerne

Som nævnt er spillerne opdelt i to hold - et fra DR og et fra Tv2. De
enkelte personer er fortrinsvis beskrevet udfra deres forståelse af og
holdning til deres arbejde. Spillerne kan så tage udgangspunkt i dette, når
de skal diskutere forskellige situationer i spillet i f.eks. en time out.

Her følger en kort beskrivelse af spilpersonerne samt den filosofi, de to
hold arbejder ud fra. Netop arbejdsfilosofien er også indarbejdet i
spilpersonerne, og det er her igennem, den kommer til udtryk i spillet.
For en grundigere indsigt kan du altså læse personarkene, som er at finde
fra side 57 og frem.

DR repræsenterer den mere konservative arbejdsmetode. Det centrale
her, er at få viderebragt budskabet til seerne på en direkte og objektiv
måde. Seerne skal selv danne sig et indtryk af situationen, frem for at få
den dikteret af journalisten, og derfor er han i baggrunden i indslagene.
På denne måde får seerne den mest objektive dækning af nyhederne.

Produceren, Poul Lemann, er meget bevidst om hvilke nyheder, der skal
offentliggøres - han vil f.eks. helst ikke stille spørgsmål ved FNs metoder.
Hans ægteskab fungerer ikke, og han holder sig ikke tilbage for at lægge
an på andre kvinder, inklusiv kolleger.
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Journalisten, Kurt Dahl-Ovesen, er lidt af en arbejdsnarkoman. Han
lever for journalistjobbet og sætter en dyd i at være objektiv. Det mener
han ikke tv2 er, og derfor afskyr han alt, hvad de repræsenterer.

Kameramanden, Henrik Stavnsbo, er ved at køre lidt sur i jobbet. Han
har set nok krig og ødelæggelse, og har besluttet sig for, at dette bliver
sidste gang, han tager sådan et sted hen.

Tv2 har en lidt anden indstilling. Her drejer det sig om at formidle
budskabet på en måde, der hjælper seerne til at forstå det bedre. Der gør
man bl.a. ved at lade journalisten indtage en mere fremtrædende rolle.
Det giver et mere personligt look og viser seerne, at man er der for deres
skyld. For at skabe en bedre forståelse, er det også vigtigt på en eller anden
måde at sætte det hele i perspektiv til forholdene i Danmark.

Produceren, Lis Bertelsen, mener, at offentligheden har krav på at vide
alt. Hun står for en meget provokerende og afslørende programform.
Privat er hun single, og hun kan godt slå sig lidt løs i byen om aftenen.

Journalisten, Jens Steffensen, har en sygelig trang til at blive kendt. At
være journalist på tv er kun begyndelsen for ham, og han satser med tiden
på at komme i folketinget.

Kameramanden, Christian Hulgaard, er kun i Irak for at tjene penge til
sin familie. Intet andet betyder noget for ham, og derfor virker han
skruppelløs og moralforladt.

Udover spilpersonerne er der de to centrale bipersoner, jeg nævnte
tidligere. Eftersom de går igen gennem hele scenariet, vil jeg også lige
beskrive dem kort her, men der er også en mere udførlig beskrivelse i
Persongalleriet på side 34. Det drejer sig om:

Gary Wells, CNN, er en meget grovere udgave af DRs producer, Poul
Lemann. Garys arbejde er faktisk ren amerikansk propaganda, hvilket
bl.a. skyldes tætte relationer til USAs hær. På overfladen virker han dog
som en dygtig journalist, der altid er klar på at udveksle erfaringer over en
øl.

Filiz Heyderi er de danske tv-holds konsulent og guide i Bagdad. Hun
sympatiserer også med de kurdiske oprørere, som hun af og til hjælper.
Dette kan spillerne drage nytte af, når de pludselig tvinges til at gå under
jorden og forsøge at komme ud af Irak.
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Inden I går i gang

Forberedelser

Dette er et par småting, du kan gøre i forvejen for at skabe lidt stemning i
spillokalet:

Journalister og mediefolk i det hele taget er kendt for at drikke kaffe -
masser af kaffe! En kande kaffe eller to og nogle (plastik)krus vil helt
sikkert medvirke til indlevelsen i medieverdenen.

Hvis du har mulighed for det, kan du evt. tage noget videoudstyr med.
Jeg tænker specielt på et kamera, så spillerne kan lave deres indslag live.
For troværdighedens skyld skal det nok være af en hvis størrelse og ikke et
af de mindste handy-cams fra Fona. Det afhænger selvfølgelig også af, hvor
interesseret du er i sådanne livesekvenser - ellers kan det altid bruges som
pynt. Og som pynt kan en skrivemaskine og/eller en bærbar computer
også anbefales.

Jeg kan også anbefale dig at låne nogle ældre historiebøger om Irak og
Kuwait. De kan forestille at fungere som spilpersonernes
researchmateriale. Det er ikke for at hverken du eller spillerne skal bruge
tid på at læse bøger, men mere for at give indtrykket af den arbejdsbyrde,
man har (eller burde have) som korrespondent. Netop det at spillerne
ikke er inde i materialet kunne igen sige noget om mediernes
arbejdsformer. Det gør dog ikke noget, hvis de vil slå noget op i
forbindelse med deres indslag, bare det ikke tager mere end et par
minutter. I forvejen får de i starten udleveret et handout omkring Irak,
som giver dem de nødvendige, grundlæggende oplysninger.

Bagest i scenariet er der også nogle blanke ark med DR og Tv2 logoer.
Dem kan du kopiere i et antal eksemplarer, så spillerne kan bruge dem til
bl.a. at skrive manuskript til deres indslag på. Læg et par ark på hver
spillers plads inden de kommer. Hvis du ligger inde med nogle
engangskuglepenne, kan du også lægge en håndfuld af dem på bordet.
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Fordeling af spilpersoner

Inden du begynder at dele personark ud, er det altid en god idé at snakke
lidt med spillerne - hvad de hedder, hvor længe de har spillet rollespil,
hvad de forventer sig af scenariet osv. På denne måde får du en
fornemmelse af, hvad det er for nogle størrelser, du har med at gøre, og
du kan deraf bedre afgøre, hvem der umiddelbart egner sig til hvilken
rolle. For slet ikke at tale om at du lærer nogle nye mennesker at kende!

Når du har fået et indtryk af dine spillere, kan du med fordel fordele
spilpersonerne på følgende måde:

• Producerne er lederne af holdene, da det er dem, der er ansvarlig
overfor tv-selskabet derhjemme. De bør derfor gives til de rutinerede
spillere og/eller nogen, der ser ud til at have overblik og være i stand til
at kunne sætte sig i respekt.

• Journalisterne skal formidle indslagenes budskab til seerne. Her er det
en fordel med spillere, der måske selv har en lille journalist gemt i sig.

• Kamerafolkene har en forholdsvis anonym rolle i de færdige indslag.
Derfor er der ikke umiddelbart nogle specielle krav til dem, og de kan
fint gives til mere uerfarne spillere.

Du kan evt. spørge spillerne, hvad de helst vil spille. Hvis nogen af dem
kender hinanden, kunne de måske være på samme hold.

Sammen med spilpersonerne giver du dem handoutet "Facts om Irak". Når
de er færdige med at læse deres personark, kan det være en god idé at tale
med dem udenfor døren hver for sig, mens de andre læser handoutet. Bed
dem om at fortælle om deres person. På den måde kan du være sikker på,
de ikke har misforstået noget essentielt, og måske har de endda nogle
idéer til, hvordan rollen kan udbygges.

Det vil være en god idé, at placere spillerne holdvis, sådan at f.eks. Tv2-
folkene sidder på venstre side af bordet og DR-folkene på højre. Da man
oftest taler mest med dem, man sidder ved siden af, vil dette skabe de
bedste rammer for spillet.

Når I er ved at være klar, kan du fortælle dem lidt om, på hvilken måde tv-
hold som deres arbejder. Dette er beskrevet i appendikset, side 38. Til
sidst skal du huske at fortælle dem om time out begrebet (side 7) og om
hvornår og hvordan, de kan bruge det.
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1. del - afslapning

Ankomst til Irak

Spillerne ankommer til Bagdad d. 15/1-1991 ved 19-tiden. Det er denne
dag sidste frist for Irak til at trække sine tropper ud af Kuwait, og
spillernes fly er et af de sidste, der får lov at lande. Herefter lukkes
lufthavnen for civil trafik.

Lufthavnen er som alle de andre internationale lufthavne, spillerne før har
været i, så de bør næppe bruge megen tid her. Det tager dog lidt tid at
komme igennem tolden, der pga. situationen undersøger alle grundigt. At
spillerne er journalister hjælper dem ikke. Efter en times tid i tolden kan
de begynde at lede efter deres kontaktperson, så de hurtigst muligt kan
komme hen til deres hotel.

Filiz Heyderi venter i ankomsthallen med et dannebrogsskilt, så der er
ingenting at tage fejl af. (Du kan finde hendes personbeskrivelse på side
35.) Hun byder dem velkommen, men da hotellet snart lukker for
indkvartering, foreslår hun, at de udskyder resten af introduktionen til
senere. Hun har lejet to biler, som holder udenfor. Det er dog vigtigt, at
spillerne får tid til at snakke lidt sammen her. Man kan nemlig godt få en
lidt tom fornemmelse, hvis man ikke får lov at rollespille lidt i starten af
et scenarie.

Turen gennem Bagdad giver spillerne indtrykket af en by i udvikling. Der
er mange moderne bygninger, og det er meget få, der ser ud til at være
over ti år gamle. Hvis ikke det var for de talrige plakater af Saddam
Hussein, kunne man sagtens tro, at man var et sted i den vestlige verden.
Trods situationen ser livet i byen ud til at gå videre i fred og
fordragelighed. Der er en jævn trafik og en del mennesker på gaden. Et
enkelt militærkøretøj passerer i ny og næ, men slet ikke i det omfang, man
kunne forvente.

Rashid Hotel

Rashid Hotel er Bagdads mest internationale hotel og derfor det mest
foretrukne blandt mediefolk fra flere lande. Det er 15 etager højt og har

¹Lufthavnen

�Filiz Heyderi

¹Bagdad
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alle gængse faciliteter, så som restaurant, swimmingpool, bar og natklub.
Alle værelser har bad, telefon og satellittv med flere kanaler, bl.a. CNN,
der også vises i baren.

Hotellet passer ikke umiddelbart ind i den irakiske kultur, og det er kun
hensynet til udenlandske gæster og presse, der gør, at sådan et sted
eksisterer. Der er adgang forbudt på hotellet for den almindelige iraker,
da man fra regeringens side ikke kan risikere, at de lokkes i fordærv af den
vestlige kultur. Filiz' arbejde som konsulent gør dog, at hun har tilladelse
til at komme der.

Spillerne indlogeres på enkeltværelser på en af de øverste etager. Filiz
foreslår, de mødes på et af værelserne kl. 21, så de kan blive sat lidt ind i
begivenhederne.

Her er en god lejlighed til, at spillerne kan få snakket lidt indbyrdes og
ellers få svar på nogle spørgsmål af Filiz. Det meste af det, der er værd at
vide, står i appendikset (fra side 38 og frem). Hvis de skulle spørge om
noget du ikke ved (og det gør de sikkert), kan du improvisere dig frem.
Hvis de er lidt svære at få i snak, kan du lade Filiz spørge dem lidt ud om
deres forventninger osv. Hvad morgendagens begivenheder angår,
foreslår Filiz, at de venter til om morgenen med at snakke om dette.

Spillerne føler sig ikke specielt trætte ovenpå rejsen, da der er en
tidsforskel på +2 timer mellem Danmark og Irak, dvs. når klokken som
her er ca. 22 i Irak, er den 20 i Danmark. Hvis de alligevel vil i seng, kan
de aftale med receptionen, hvornår de vil vækkes. Inden er der måske
nogen, der gerne vil ringe til Danmark og fortælle familien, at de er
kommet sikkert frem. Du kan finde oplysninger om spilpersonernes
pårørende i persongalleriet på side 37.

Skulle de have lyst til at se sig omkring på hotellet, kan de sagtens det.
Det eneste sted, der sker noget på denne tid, er i baren og i natklubben.

For at tage natklubben først: Den er nærmest indrettet som et større, men
lidt ældre dansk provinsdiskotek. Der er ikke ret mange mennesker
endnu, da de fleste først dukker op ved 1 - 2 tiden, når baren lukker.

Baren er rimelig stor med plads til et par hundrede mennesker. Denne
aften er der godt fyldt med mediefolk, der jo er i byen af samme grund
som spillerne De kan sagtens falde i snak med nogle kolleger, og du kan

¹Hotellet



16

brændpunkt

introducere dem til Gary Wells fra CNN (Personbeskrivelsen af ham står
på side 34).

Han og de andre er sandsynligvis i gang med at fortælle hinanden om
erfaringer her fra Irak eller fra tidligere opgaver. Der diskuteres livligt
om, hvordan man forventer situationen i Kuwait vil udvikle sig nu, efter
FNs frist er udløbet. Man skulle måske tro, at alle pressefolkene ville sidde
og følge med i situationen på radio eller tv, men de vil bare slå en latter op,
hvis spillerne nævner det for dem. Gary Wells har nemlig en aftale med
nogle overordnede amerikanske officerer, der vil ringe ham op, hvis der
sker noget vigtigt. Derefter skal han nok give de øvrige besked.

Ellers udveksles der historier om, hvor elendige forhold man tidligere har
arbejdet under i andre lande uden hensynstagen til situationen. (Et groft
eksempel: “Det var fandeme noget dårligt mad vi fik i Etiopien i ’85.”)

Samtalerne skulle gerne sætte tingene i perspektiv i forhold til scenariets
tema omkring mediernes troværdighed og arbejdsmetoder, men uden at
skære det ud i pap som i eksemplet. Den snedige og erfarne spiller kan
måske allerede begynde at lugte, hvad det her kommer til at dreje sig om,
og det gør bestemt ikke noget.

Når baren lukker kl. 2, kan spillerne følge med flertallet videre på
natklubben, der har åbent til kl. 5, eller de kan gå i seng. Uanset hvad de
gør, så går de nok til ro på et tidspunkt, så de kan være klar til næste dags
arbejde.

Morgenmøde

Spillerne vækkes om morgenen på det tidspunkt, de har bedt om vækning.
Når de kommer ned i restauranten, bliver de hurtigt orienteret om
nattens begivenheder: endnu har de allierede ikke foretaget sig noget i
Kuwait. Efter de har spist morgenmad, kommer Filiz og de kan mødes på
et af værelserne. Som nævnt i appendikset om tv-stationernes arbejde,
side 38, så foregår meget af arbejdet i fællesskab.

Dagens vigtigste begivenhed er et pressemøde kl. 13 arrangeret af
Revolutionsrådet (regeringen), der vil komme med et udspil i forbindelse
med udløbet af FNs frist. Man forventer sig dog ikke meget af mødet, da
der indtil nu aldrig er fremlagt noget konkret på disse møder. Det er dog

�Gary Wells

Fsamtaleemner
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et møde, man som journalist er nødt til at dække. Og bruger man klip
derfra til dagens reportage, har man sparet kræfterne ved selv at finde
frem til egnede emner. Af de obligatoriske telefonsamtaler med
chefredaktørerne på hhv. DR og Tv2s nyhedsafdelinger vil det også
fremgå, at man er tilfreds med en dækning af mødet.

Indtil da er spillerne velkommen til at tale med Filiz holdvis, hvis de har
lyst. Hun kan bl.a. hjælpe dem med valg af personer og lokationer til
dagens indslag. Her kan spillerne finde på alt muligt, og for ikke at fylde
flere sider med lokationer, vil jeg slet ikke komme ind på nogen her. Da
det er spillerne, der vælger, hvor de vil hen, må man formode, at de har en
plan med det. Så det er dem, der kommer til at styre det meste af
begivenhedernes gang, hvilket letter dig for det store improvisations-
arbejde. I øvrigt er det begrænset, hvad de har af tid, når de også skal til
pressemøde.

Pressemøde

Kl. 13.00 afholder revolutionsrådet pressemøde i Bagdads konference-
center i udkanten af byen. På hele centerområdet vrimler det med militære
køretøjer og personel, der grundigt undersøger alle, der ankommer. Et
sådant møde ville være en god anledning for f.eks. kurdiske terrorister til at
forsøge et attentat.

Indenfor er lokalerne tætpakkede med soldater, og alle udenlandske tv-
stationer mm., der er i byen, er mødt op. For enden af salen, hvor mødet
skal foregå, er der opstillet en lille scene med stole og borde, der er vendt
ud mod salen, og i midten står en talerstol. Et hurtigt blik udover salen
afslører, at kun CNN har fået reserverede pladser. Det betyder, at alle
andre må mase sig frem for at kunne få nogenlunde acceptable billeder af
mødet, med mindre man vil købe dem af CNN bagefter.

Sædvanligvis starter mødet ikke til tiden men først en halv time senere. Kl.
13.30 kommer flere højtstående officerer ind i lokalet og træder op på
scenen. Revolutionsrådets talsmand, Özlan Bozkurt, indtager talerstolen,
byder forsamlingen velkommen og læser følgende pressemeddelelse op:
"Irak forkaster FNs krav om at vores styrker skal forlade Kuwait..

Kuwait er en provins i Irak og dermed irakisk territorium. Vi tillader
ingen at true irakisk suverænitet og forsøge at presse Irak til at afgive

¹Mødelokalet

�Özlan Bozkurt
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territorium. De tapre irakiske soldater er klar til at forsvare fædrelandet
for enhver pris.
Irak betegner FNs krav, som et resultat af en vestlig sammensværgelse,
der har til formål at ødelægge Iraks succesrige olievirksomhed."

Efter oplæsningen er der mulighed for spørgsmål fra salen. Hvis man vil
komme igennem med et spørgsmål, skal man være meget anmassende.
Hvis ikke spillerne selv kommer op med nogen, kommer der et par
spørgsmål i stil med:

-"Der går rygter om en dårlig moral blandt folkene ved fronten og at der
har været flere tilfælde af desertering. Kan det bekræftes?"
-"Det må være FNs styrker, du taler om. Den irakiske hær er en
veludrustet, rutineret enhed, hvor hver enkelt soldat er parat til at
forsvare Irak med sit liv!"

Når disse spørgsmål er besvaret, vil Özkan Bozkurt hæve mødet - han har
ikke tid til flere spørgsmål. På det tidspunkt er klokken ca. 14, og spillerne
har nu tid til at lave de optagelser, de planlagde ved morgenmødet, f.eks.
kommentarer til mødet.

Filiz skal sende optagelserne fra det irakiske telefonselskabs hovedkvarter
senest kl. 18, hvis kollegerne i Danmark skal nå at redigere dem færdige til
et indslag samme aften. Hun vil tage hjem bagefter og overlade spillerne
til dem selv. De kan jo passende tage tilbage til hotellet og spise.

Fyraften

Efter de måske har ringet hjem (deres pårørende kan findes i
persongalleriet, side 37), kan spillerne om aftenen slappe af i baren
sammen med deres kolleger. Der er ikke meget snak om dagens
begivenheder, da alle har været samme sted, nemlig til pressemødet. Trods
mødets begrænsede udbytte, er stemningen er alligevel rimelig god. De
fleste har opfattet det som en fridag, fordi de bare kunne referere mødet i
dagens indslag.

Gary Wells er ingen undtagelse - han sidder og snakker med nogle
engelske journalister oppe ved baren. Resten af CNN-holdet er ikke at se
nogen steder, og Gary fortæller, at de er ved at forberede sig til dagen
efter. De planlægger at tage tidligt af sted på en tur udenfor Bagdad for at
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få lidt billeder af situationen derude, men de regner da med at komme
tilbage igen om aftenen,. Gary vil i øvrigt trække sig tilbage forholdsvis
tidligt for at være frisk til næste dag.

I virkeligheden har Gary fået et praj af sine militærforbindelser om, at
angrebet vil starte i nat, og at det ikke vil være særlig sikkert at opholde sig
i selve Bagdad. Han har derfor bedt sine folk om at pakke deres udstyr
sammen og være klar til at køre allerede nu til aften. At holde dette
hemmeligt for de øvrige, udsætter dem jo godt nok for livsfare, men det
er nødvendigt. Hvis alle mediefolk pludselig forlod Bagdad, ville det give
irakerne et fingerpeg om, at noget var under opsejling, hvilket kunne få
fatale følger for succesen af de allieredes angreb.

Ellers forløber aftenen stort set som sidst (se evt. afsnittet om Rashid
Hotel, side 14). Spillerne kan gå i seng, eller de kan blive i baren og gå
med de øvrige i natklubben ved 2-tiden, når baren lukker. Det hele ånder
fred og fordragelighed indtil kl. 2.40, hvor luftalarmerne pludselig går i
gang.

De allieredes elektroniske krigsførelse er også begyndt, og de virkninger,
der er nævnt på side 43, er hermed trådt i kraft.

i  støjforurening
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2. del - krig

Bombardementet

De sovende spillere vågner hurtig ved sirenernes hylen. I hotellets
højtaleranlæg beder en engelsksproget stemme folk om at gå stille og roligt
til beskyttelsesrummet i kælderen og af sikkerhedsmæssige grunde ikke at
benytte elevatoren. Det er op til spillerne, om de vil bruge tid på at pakke
deres ting, men situationen er ret panisk at dømme efter råbene og lydene
på gangene udenfor deres værelser.

De, der er i natklubben, lægger ikke mærke til noget i begyndelsen, da
musikken er meget høj. Men efterhånden når nyheden også til natklubbens
personale, og de afbryder musikken. Nu kan alle i lokalet høre sirenerne,
og panikken breder sig lynhurtigt, da nu også antiluftskytset begynder at
brage. Mange løber mod beskyttelsesrummet, men der er også dem, der
henter deres udstyr for at løbe ud at filme.

Prøv har at skabe en hektisk stemning, hvor folk råber og skriger, og man
kan høre bomber eksplodere i det fjerne. Nogle spillere er måske kommet
væk fra de andre - især hvis de har sovet, mens de andre var i natklubben.
Hvad skal de gøre nu? Skal de løbe i beskyttelsesrummet, prøve at finde
deres holdkammerater eller hente deres udstyr og få nogle billeder i
kassen?

Hvis de ikke selv tager initiativ dertil, kan du nu foreslå dem en time out,
om ikke andet så for at introducere dem til, hvordan det fungerer. Du kan
lade de spillere, der er i øjeblikket er sammen, diskutere for sig, eller måske
lade dem alle diskutere samlet, hvis de har lyst.

Beskyttelsesrummet under hotellet er stort, men meget spartant udstyret.
Det er et lokale med gamle træbænke langs nogle halvbeskidte grå vægge.
Man kan svagt høre lydene af eksplosioner i det fjerne. Hernede er
stemning mere rolig, men der er stadig nogle få, der er meget oppe at
køre. Enkelte smågræder, andre går hvileløst rundt og spørger hele tiden de
samme, om de har set deres holdkammerater.

Udenfor er nattehimlen ét stort lysshow. Antiluftskytset skyder tilvejrs
over byen, som om det var kæmpestore romerlys. Bombeflyene, der må

Ftime out

¹Beskyttelsesrum
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være i luften, kan man ikke se, men af og til ses lysglimt af eksplosioner
langt væk. Det ser i det hele taget ud til, at målene for angrebet ligger langt
fra hotellet. Flere kamerafolk har fået rigget deres udstyr an, og filmer
sceneriet i dækning af døråbninger og tagudhæng.

Efter et kvarters tid holder eksplosionerne inde, og næsten samtidig
ophører antiluftskytset med at affyre deres skud. Omkring kl. 3 er der helt
stille før udrykningskøretøjernes sirener tager til. Folk begynder langsomt
at slappe af og vove sig ud af beskyttelsesrummet.

Er spillerne adskilte, tager det lidt tid at finde hinanden i
menneskevrimlen. De bliver nok nødt til at samle deres udstyr og tage ud
i byen for at få billeder af angrebets omfang - det er jo det, de får deres
penge for.

One night in Baghdad

Idet spillerne er ved at forlade hotellet, får de øje på en lastbil, der kommer
i fuld fart ned mod dem. Den bremser foran hotellet, og Filiz nærmest
springer ud. Bilens dæk hviner, da den hurtigt accelererer og forsvinder
ned ad gaden. Det var hendes bror, Mehmet, der havde givet Filiz et lift.
Han skal skynde sig videre for at se, om familien er blevet ramt af
bomberne.

Filiz kommer hen til spillerne og fortæller, at en boligblok i nærheden af
hendes lejlighed er blevet ramt af bomberne. Hun foreslår de tager af sted
med det samme, for at få billeder af de sårede inden ambulancerne får kørt
dem væk.

Da de nærmer sig centrum, bliver de nødt til at køre nogle omveje, da flere
gader er ødelagte. Det ser tilsyneladende ud til, at de allieredes bomber er
faldet lidt på må og få. Himlen over byen oplyses nu af flere ildebrande i
det fjerne.

Endelig når de hen i nærheden af boligblokken. Gaden er nærmest
blokeret af redningsfolk og de mange civile, der hjælper til, så spillerne er
nok nødt til at efterlade bilerne et stykke derfra.

Når de kommer tættere på, kan de virkelig se, hvor medtaget bygningen
egentlig er. Det var oprindelig en stor 5 etagers bygning, men det ser ud ¹Boligblokken
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som om en kæmpe hånd har banket af al kraft ind i den ene gavl, og der
ligger murbrokker ud over store dele af det omkringliggende område.

I denne kæmpemæssige ruin løber folk frem og tilbage mellem
murstumperne og leder efter tilskadekomne. Der slæbes hele tiden døde
og sårede ud og hen til ambulancerne, der fyldes, lige så snart de
ankommer. Midt i det hele sidder folk og græder eller kommer med
hadske råb om de feje amerikanere, der har gjort dette.

Her skulle være mulighed for at få nogle gode billeder af de enorme civile
tab, de allieredes angreb åbenbart har forårsaget. Med Filiz' hjælp kan det
også lykkedes at få interviewet nogle øjenvidner, der så bomberne falde
eller lå og sov, da det hele faldt sammen. Ingen af redningsfolkene har
dog tid til at blive opholdt i længere tid, da de har meget arbejde at lave.

Når spillerne er færdige med deres optagelser og kommer tilbage til deres
biler, der jo er parkeret lidt væk, finder de dem voldsomt hærgede.
Dækkene er skåret op, ruderne knust og lakken ridset. Det er nogle unge
drenge, der står bag. De spillerne ankomme, og pga. spillernes udseende
forbandt drengene spillerne med de amerikanere, der smed bomben.

Der er meget langt tilbage til hotellet, og det gør det ikke nemmere, at de
også har al deres udstyr at slæbe på. I stedet vil Filiz tilbyde dem at sove i
hendes lejlighed - hun har nogle gamle madrasser og tæpper, de kan låne.
Desuden er det også meget rart, at de er samlet, når situationen er som
den er. Ingen ved hvornår næste angreb kommer, og det er ikke til at sige,
om de kan komme i kontakt med hinanden til den tid, hvis f.eks.
telefonnettet bryder helt sammen.

Filiz bor i et mindre fint kvarter, og hun kan fortælle, at der er meget
ballade i gaden om natten. Denne nat er åbenbart ingen undtagelse, for på
vejen til hendes lejlighed ser spillerne et optrin længere nede ad gaden. En
ung dreng på ca. 15 år smadrer en rude, og i næste nu bliver han pågrebet
af en enlig irakisk soldat. Drengen reagerer prompte og sparker soldaten i
skridtet. Det går åbenbart soldaten rasende, og han trækker sin pistol.

Det hele sker meget hurtigt, men hvis de vil, kan spillerne få en time out
for at finde ud af, hvad de vil foretage sig. Der er ingen tvivl om, at det
vil blive årets scoop, hvis de filmer en soldat henrette en ung dreng, men
kan de leve med det på samvittigheden? Og hvis de blander sig, hvad får
det af konsekvenser for dem selv. De er godt nok journalister, men hvad
betyder det, når det kommer til stykket i en irakisk militærdomstol?

�Dreng & soldat

Ftime out
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Blander spillerne sig ikke, f.eks. hvis de vil filme det, sker følgende:
drengen bliver skræmt fra vid og sans af at få stukket en pistol op i
ansigtet. Soldaten vrider hans arme om på ryggen og stikker pistolen
tilbage i hylsteret, hvorpå han slæber drengen med op ad gaden, hvor der i
det samme kommer en militærjeep og samler dem begge op.

Hvis spillerne på en eller anden måde blander sig, ved at råbe soldaten an
eller ved at løbe drengen til undsætning, stopper soldaten op og vender sig
mod spillerne. Dette udnytter drengen til hurtigt at stikke af. Nu er
soldaten meget irritabel og råber og skriger af spillerne. Det lykkedes dog
Filiz at tale ham nogenlunde til ro, så han nøjes med et par formanende
ord om, hvad han vil gøre ved dem, hvis de generer irakiske soldaters
arbejde igen. Derpå vil han gå op ad gaden, hvor der øjeblikket efter
kommer en jeep og samler ham op.

Herfra er der kun 2 minutters gang til lejligheden, hvor spillerne kan
slappe lidt af ovenpå denne barske begivenhed. Det er en meget sparsom
møbleret bolig, der vidner om en meget begrænset indtægt. Selv om hun
er konsulent, får hun næsten ingenting i løn, men det er da lige nok til, at
hun kan klare sig. Hvis spillerne ellers vil snakke med hende om hendes
liv, kan du læse mere i hendes personbeskrivelse på side 35.

Filiz vil finde tæpper og madrasser til spillerne og også lave en kop te til
dem. Hun foreslår de sover nu og tager tilbage til hotellet og snakker om
tingene næste dag. De skal også have skaffet nogle nye biler.

¹Filiz' Lejlighed
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3. del - flugt

Dagen derpå

Da spillerne vender tilbage til hotellet om morgenen, er der et større
opløb foran hovedindgangen. Der holder flere militærkøretøjer, bl.a. to
pansrede mandskabsvogne, og der står en del svært bevæbnede soldater
ved siden af. Filiz vil bede spillerne vente med at gå derhen, indtil de ved,
hvad der sker.

Knap har hun nævnt det, før spillerne kan se en hel del af deres kolleger
blive ført ud af hotellet og gennet ind i PMVerne. Der er også flere
soldater, der kommer slæbende på kameraer og andet udstyr og læsser det
ind i nogle andre køretøjer.

Regeringen har jo før tilbageholdt udlændinge, og nu ser det ud til at ske
igen. Filiz foreslår de hurtigt tager tilbage til hende og finder ud af, hvad
de skal gøre nu. Selvom spillerne stadig har tøj og udstyr på hotellet, er det
for farligt at begive sig ind efter det. De vil hurtigt opdage, at der er
soldater over det hele, og Filiz tør heller ikke gå ind og hente det, da
risikoen for at blive opdaget er for stor. I øvrigt er det hele nok allerede
blevet konfiskeret.

Det lykkes for spillerne at komme tilbage til Filiz' lejlighed uden
problemer. Hun vil lige gå et øjeblik for at ordne noget, der måske kan
hjælpe spillerne. Imens er der en oplagt mulighed for spillerne at
diskutere situationen indbyrdes.

Filiz kommer tilbage en halv time efter sammen med en irakisk mand på
omkring 40 år. Han virker muskuløs og ser ikke ud til at være glad for
situationen, idet han skuler ondt til spillerne. Filiz introducerer ham som
hendes bror, Mehmet. Han taler ikke engelsk, så al kommunikation må gå
gennem hende.

Hun vil først høre, hvad spillerne har forestillet sig at gøre nu. Uanset
hvordan deres holdning er, foreslår hun, at de prøver at komme ud af
landet hurtigst muligt. Problemet er, at spillerne vil vække for meget
opsigt med deres udseende, og deres chancer for at nå grænsen på egen
hånd er meget, meget små.

¹Hotellet

¹Filiz' lejlighed

�Mehmet Heyderi
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Den eneste måde Filiz kan hjælpe spillerne på, er ved at få hendes bror til
at skjule dem i sin lastbil og køre dem til en kurdisk oprørslejr i den
nordlige del af landet. Derfra må de så prøve at komme videre til den
tyrkiske grænse på egen hånd.

Mehmets utilfredshed skyldes, at han medlem af den gruppe, hvis lejr
spillerne skal til. Han ser spillerne som repræsentanter for det
internationale samfund, der i mange år har svigtet kurderne i deres kamp
for frihed (se evt. kurdernes historie, side 44). Den eneste grund til at han
indvilliger i at køre spillerne til lejren er, at han skylder Filiz en tjeneste for
at have hjulpet hans kammerater et par gange.

Spillerne skal forberede sig på en dags køretur under nogle sække bag i en
lastvogn - der er ca. 500 km på halvdårlige veje. Mehmet vil af sted
indenfor en times tid, ellers når de ikke derud i dag. Hvis spillerne har
nogle penge, skal Filiz nok gå ud og købe proviant til dem, mens Mehmet
henter bilen.

Spillerne får tre kvarter alene i lejligheden, mens Filiz og Mehmet er væk.
De vil sandsynligvis ikke foretage sig noget videre andet end at vente, og
uanset hvad, sker der ingenting indtil de to er tilbage.

Mehmets lastbil er en mindre model, og der er trang plads bagi. Spillerne
er nødt til at lægge sig ned, så Mehmet kan dække dem til med sække. Filiz
vil til sidst fortælle, at hun nok skal bede sin bror om at holde en pause
undervejs. Ellers vil hun på vemodig vis sige farvel til spillerne, og ønske
dem held og lykke. Slutteligt vil Mehmet lukke og låse døren, starte bilen
og køre af sted.

I begyndelsen er det ikke så slemt for spillerne, da gaderne i Bagdad er
nogenlunde jævne, men efter en halv times tid, begynder forholdene at
ændre sig. Udenfor byen er vejene meget slidte, og de bliver også gradvis
dårligere. Spillerne får noget af en rystetur, og for at det ikke er nok, så
bliver der hurtigt meget varmt i det fyldte rum.

Der er nu, du skal passe på ikke at fare for hurtigt videre. En mindre
tidsudtrækning ville nok være på plads her - spørg f.eks. om hvad de vil få
tiden til at gå med eller sig til dem, at de her har mulighed for at snakke
tingene lidt igennem (se evt. afsnittet om tidsudtrækning på side 8).

Ftidsudtrækning
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Landsbyen

Efter ca. 3 timers kørsel sætter bilen farten ned og standser. Udenfor kan
man høre folk, der græder, råber og skriger. Der går et minuts tid, så bliver
døren åbnet, og en person kommer ind bag i vognen og begynder at
fjerne sækkene, spillerne ligger under. Det er Mehmet, og han gør tegn til,
at de kan komme med udenfor.

Når spillerne har vænnet sig til lyset, kan de danne sig et overblik over
omgivelserne. Bilen er parkeret i udkanten af en landsby. Rundt om dem,
vakler flere hundrede mennesker omkring - tydeligvis sårede på en eller
anden måde. Mehmet signalerer til spillerne, at de skal vente ved bilen,
hvorefter han vender sig om og skynder sig over til en bygning i det
fjerne.

Efter at kigge sig lidt omkring, vil spillerne gøre en uhyggelig opdagelse.
De sårede har alle store, væskende sår i ansigtet og på hænderne. Henrik
Stavnsbo, DRs kameramand, kan genkende synet fra de billeder, han
engang tog i Vietnam. Sårene skyldtes dengang de kemiske våben,
amerikanerne brugte.

Vælger spilerne at følge efter Mehmet ind i et af husene, vil de også her se
et grusomt syn. Mehmet sidder og græder - bøjet over en person, der
ligger død i en stol. At dømme efter billederne på væggene er det en af
hans venner - der er i hvert fald flere billeder, hvor de begge optræder.
Mehmet vil ikke forstyrres og han gør tegn til spillerne om at forsvinde.

På gaden og udenfor nogle af husene ligger tillige ligene af dem, der ikke
kunne stå imod giftstofferne. På en bænk sidder en mor med sit døde
spædbarn i hænderne (hvilket måske kunne påvirke den ellers så kølige
Christian Hulgaard, der selv har en lille dreng derhjemme).

Synet af denne tragedie burde få nogen tanker i gang hos de fleste af
spillerne, og her er også mulighed for få nogle stærke billeder i kassen. Det
er desværre ikke muligt at opdrive en engelsktalende person for at få at
vide, hvad der er sket. Man kunne også tænke sig en mere tilbageholdende
opførsel fra spillernes side, da de jo ikke kan vide, om det er smitsomt
(hvilket det ikke er).

Når spillerne har foretaget sig det, de umiddelbart vil her, ser de to
varevogne komme kørende ind i byen. Idet de passerer, kan spillerne se,

¹Landsbyen
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at det er Gary Wells og resten af CNN-holdet. De stopper, da de får øje
på spillerne, og Gary Wells kommer over til dem.

Han er meget nysgerrig efter at høre, hvordan det kan være, at spillerne
ikke er blevet tilbageholdt ligesom de øvrige journalister. Grunden til de
ikke selv er blevet det er, at CNN har indgået en aftale med den irakiske
regering om at være dem, der viderebringer irakernes budskaber til resten
af verden. Så vidt han ved, så er der en overhængende fare for, at de
tilbageholdte vil blive brugt som levende bombeskjolde for at forhindre
yderligere bombardering fra FNs side. Han vil i øvrigt råde spillerne til at
komme ud af landet så hurtigt som muligt for ikke at lide samme skæbne.

Mht. sin forsvinden fra Bagdad før angrebet, indrømmer Gary, at han fik
et praj. Men han vil forklare, at hvis han havde advaret resten af
mediefolkene, ville det have medført en massiv flugt fra byen, og irakerne
ville have lugtet lunten.

Gary ved også godt, hvad der er sket her. Ikke langt herfra ligger en
irakisk militærbase, og det kemiske angreb, der var tiltænkt den, ramte i
stedet her. Hvis han kan spore forargelse hos spillerne, vil han smide alle
hæmninger og forklare dem om hans syn på den sag (han repræsenterer
den samme holdning som den, der er beskrevet i appendikset på side 43
omkring de allieredes angreb). Han råder i den forbindelse kraftigt
spillerne til ikke at afsløre noget af det, der har set her af hensyn til
magtbalancen i verden.

Alt i alt vil han smide facaden og fortælle sin ærlige mening om tingene
(se hans personbeskrivelse på side 34). Begynder spillerne at argumentere
mod ham, vil han kalde dem dumme og naive fjolser. Dette kunne godt
udvikle sig til noget voldeligt, men i det tilfælde vil resten af CNN-holdet
komme Gary til undsætning. Ikke at det skal være nogen opfordring til
kamp, men de er spillerne langt overlegne på dette område og uanset
hvad, vil de hurtigst muligt samle sig sammen og køre igen.

Lidt efter CNN er kørt, kommer Mehmet ud igen. Han ryster opgivende
på hovedet og gør tegn til, at de skal se at komme videre. Det er samme
procedure som sidst - under sækkene bag i bilen.

Ca. 6 timer efter er de begyndt at komme ud på de virkelig dårlige veje. På
et tidspunkt stopper bilen, og Mehmet taler højt med en anden person i
et stykke tid. Det er den kurdiske lejr, de endelig har nået.

�Gary Wells
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Mødet med oprørerne

Lejren ligger i et bjergpas og består af ca. 20 telte i forskellig størrelse. I
udkanten af lejren ligger to maskingeværsstillinger bag bunker af
sandsække, og hele området er omringet af et primitivt udseende
pigtrådshegn. Der holder et par gamle varebiler og en enkelt jeep parkeret
udfor det største af teltene.

Da spillerne træder ud af lastvognen mødes de af to
maskingeværsbevæbnede mænd, der siger noget til dem på kurdisk. De gør
tegn til, at spillerne skal lægge deres udstyr og følge med ind i det største af
teltene. Udenfor teltet er der monteret en parabolantenne på en mast.
Rundt omkring i lejren er der omkring 10 personer inklusive vagterne i
maskingeværsstillingerne.

Inden de føres ind i teltet, giver Mehmet dem hånden og siger noget
uforståeligt til dem. Så går han tilbage til bilen og kører ud af lejren.

Det største telt fungerer som fællesrum med borde og stole, og i den ene
ende står en gammelt fjernsyn. Der er 15 personer tilstede, da spillerne
gennes derind. De føres gennem mængden og placeres ved et bord, hvor
der for den anden ende sidder en person på omkring 40 år iført
partisantørklæde. Han præsenterer sig på gebrokkent engelsk som lederen
af lejren, Jamshid Sheikmous (se hans beskrivelse på side 36).

Han vil gerne høre, hvad spillerne vil i hans lejr. Han har fået en kort
forklaring af Mehmet, men han vil gerne have den uddybet. Når spillerne
har fortalt ham om deres situation, og at de gerne vil videre ud af landet,
vil han slå en latter op. Han siger noget til de øvrige på kurdisk, og straks
griner alle. Henvendt til spillerne forklarer han, at der er ligegodt 100 km
til den tyrkiske grænse, og de kan umuligt klare turen uden hjælp. Selvom
det er mod syd, at regeringshæren er koncentreret, så er der stadig mange
soldater i det nordlige grænseområde, og uden en lokalkendt vil de ikke
kunne komme uset igennem området og over grænsen.

Jamshid venter selvfølgelig på at spillerne vil bede ham om hjælp, og når de
gør det, vil han igen grine højt, mens han forklarer det til sine folk, som
straks griner med. Han gør det klart for spillerne, at han ikke uden videre
kan afse folk til at hjælpe nogen, han overhovedet ikke kender, og som
ikke kan give ham noget til gengæld.

¹Oprørslejren

�Jamshid
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Her er der plads til en forhandling mellem Jamshid og spillerne. Jamshid
vil først stille sig tilfreds, hvis spillerne afleverer det meste af deres dyre
udstyr og personlige værdigenstande - og hvis de vil lave et program, der
taler kurdernes sag. Programmet skal sørge for, at den vestlige verden
endelig får øjnene op for kurdernes problemer. Jamshid forestiller sig, at
det hovedsageligt kommer til at bestå af et interview med ham.

Det er nok spørgsmålet, om spillerne overhovedet har noget valg her,
men for at diskutere tingene igennem, var der måske grundlag for en time-
out. Accepterer de, foreslår han laver interviewet næste dag, Hvornår
spillerne kan komme af sted afhænger af, hvordan det bl.a. går med
interviewet, men han regner med, det bliver indenfor de nærmeste døgn.

Hvis spurgt om fjernsynet og parabolantennen, så er det udstyr, de har
skaffet for at kunne følge med i hvad CNN bringer. For at spare på
strømmen fra generatorerne, er det sjældent tændt. Ifølge Jamshid er der
en del forstyrrelser i billedet, men det er muligt at se noget alligevel. Det
kan kun lade sig gøre, fordi lejren ligger i udkanten af det område, hvor
USAs elektroniske krigsførelse dækker.

Jamshid vil bede et par af hans mænd om at følge spillerne over i et telt,
hvor de kan sove. Det viser sig at blive brugt som depot, og der er netop
lige plads til, at de alle kan være der. De får udleveret nogle lasede
presenninger, de kan bruge som sovepose. Skulle spillerne finde på at
undersøge teltet senere, vil de opdage at kasserne derinde er fulde af mad,
våben og ammunition. Det vil ikke blive opdaget, hvis de stjæler et par
pistoler eller lignende.

Sejrsfest

Nu hvor spillerne har mulighed for det, kan de jo kigge sig lidt om i
lejren. Der bor omkring 50 i lejren, hvoraf kun halvdelen er regulære
kurdiske partisaner. Resten er kvinder og børn. Lejren fungerer nærmest
som et lille lokalsamfund. Beboerne udnytter hver især deres tidligere
erhverv til gavn for alle. Der er f.eks. både sygeplejerske, automekaniker
og smed i lejren. I udkanten er der også en lille skydebane, hvor de unge
drenge træner dagligt, så de på et tidspunkt selv kan hjælpe i oprørskampen

Selv om spillerne har fået lov til at blive i lejren, betyder det ikke, at de
dermed er accepteret af alle beboerne. Udover ingen af dem kan forstå

Ftime out



30

brændpunkt

spillerne, er de også ret afvisende overfor dem, da de på en måde
repræsenterer den verden, der gang på gang har vendt dem ryggen (jf.
appendikset om kurdernes historie, side 44). Den eneste, der kan engelsk,
er faktisk Jamshid.

Spillerne kan bevæge sig frit udenfor teltene, men de bliver straks afvist,
hvis de vil ind i andre telte end deres eget eller det store fællestelt.
Jamshid har også sit eget telt, men han opholder sig mest i fællesteltet,
hvor de som regel kan få lov at tale med ham.

Skulle spillerne forsøge at forlade lejren, stoppes de af vagterne, der ryster
på hovedet. De vil om nødvendigt bruge magt for at forhindre spillerne i
at tage af sted. Det har de fået bud på af Jamshid, da han ikke er sikker på,
om spillerne vil vende tilbage. Skulle de stikke af, kunne man risikere, at
de blev fanget af regeringssoldater og tvunget til at røbe lejrens placering.
De får først lov at gå, når de er færdige med propagandamaterialet, og han
kan sende en person med for at være sikker på, de når til grænsen.

Omkring ved 22-tiden ankommer en stor lastbil til stor begejstring for
alle i lejren. Der bliver affyret skud op i luften og skreget jublende tilråb. I
bilen er 6 oprørere, der netop er vendt tilbage fra et angreb mod et af
regeringshærens våbendepoter. Med sig har de flere kasser våben og
ammunition samt en såret regeringssoldat som gidsel. Fangen bliver ført
over i et telt, og to kurdere går med. Alle hjælper med til at bære kasserne
fra bilen over i et andet af teltene.

Derefter er der dømt fest i fællesteltet med alt, hvad man kan tænke sig af
billigt spiritus. Hvis de har lyst, kan spillerne feste med. Jamshid giver
dem et par flasker, men han vil være sammen med sine folk, så spillerne er
faktisk overladt til sig selv. Hvis de vil, kan de filme under festen, der
bliver ved til om morgenen.

Interview with a rebel

Næste dag er de fleste af mændene ret kvæstede ovenpå nattens
begivenheder. Det gælder også for Jamshid, men det skal ikke forhindre
ham i at gennemføre interviewet.
Han vil først fortælle lidt om sig selv (hans personbeskrivelse er på side
36) og vise rundt i lejren. Der er nogle drenge på en 10-12 år, der er ved at
øve sig på skydebanen. Han vil afbryde deres træning, og bede dem om at
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sige, hvad de har lært. Han spørger: "Hvem er vi?". "Vi er kurdere", svarer
drengene højt i kor. - "Hvem er vores fjende?". - "Saddam Hussein!". -
"Hvad kæmper vi for?".  - "Et frit Kurdistan!", nærmest skriger drengene.
Derefter vender Jamshid sig smilende til kameraet. Han vil fortælle, at nu
har hans generation kæmpet i så mange år, og når de dør, så tager den nye
generation over. Oprøret vil aldrig dø!

Herefter kan interviewet fortsætte igen. Hvis ikke spillerne spørger om
det, vil han selv nævne sit folks historie, og hvordan vesten altid har
svigtet og forrådt dem (se appendikset om kurdernes historie, side 44).

De bliver afbrudt, da en af vagterne kommer hen og siger noget til
Jamshid. Han siger til spillerne, at han skal over og afhøre fangen fra i går,
og de må vente imens. Jamshid og vagten går over til teltet, hvor fangen
er, og kort efter høres flere skrækindjagende skrig. Efter få minutter lyder
et skud, og derefter kommer Jamshid ud fulgt af to vagter, der slæber på
den livløse soldat. Han bløder fra et skudsår i panden, og hans bare
overkrop er mærket af flere friske, væskende brandsår.  Jamshid kommer
over til spillerne, mens den døde soldat slæbes væk. Jamshid vil nævne, at
soldaten ikke vidste noget, de kunne bruge til noget. Han blev slået ihjel
som hævn for de kurdere, der tidligere er faldet i kampen.

Når spillerne er ved at løbe tør for spørgsmål, synes Jamshid egentlig også,
at han har fået sine vigtigste budskaber igennem. Han er tilfreds og vil
undersøge mulighederne for, hvornår spillerne kan tage af sted, så de kan
få besked ved aftensmaden. Indtil da kan spillerne gøre, hvad de vil.

Ved 18-tiden kaldes der til spisning, og menuen står på en portion suppe
med brød. Under spisningen er der tændt for CNN, der viser billeder af
amerikanske missiler, der ødelægger irakiske raketbatterier. Dette vækker
jubel hos kurderne, der klapper og hujer, hver gang et missil rammer.
Efter dette fortæller speakeren om næste indslag, der sendes direkte fra
Irak. Det er selvfølgelig Gary Wells, der efterfølgende dukker op på
skærmen.

Der er billeder fra landsbyen, hvor spillerne mødte ham. Gary Wells
præsenterer de ødelagte civile bygninger som en del af en militærbase, og
der er ingen billeder af nogen, der har sår efter kemiske våben. Han
fortæller, at de amerikanske angrebs præcision er ekstrem stor, og at
næsten ingen civile har mistet livet under bombardementerne.

�Gidslet
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Efter maden vil Jamshid give spillerne besked på at gøre sig klar til afrejse.
En af hans folk vil køre dem til grænsen, og hvis de skal nå frem på det
mest gunstige tidspunkt, skal de af sted nu. De skal selvfølgelig efterlade
alt deres udstyr, på nær deres bånd, da det er for besværligt at slæbe for
meget med.

Spillerne udstyres med tøj, så de ligner lokalbefolkningen. Det øvrige tøj
pakkes sammen med båndene i nogle tasker, og læsses ind bag i en stor
Landrover. Deres chauffør er en ældre kurder, der nikker til dem, sætter
sig ind og starter bilen. Jamshid ønsker dem held og lykke, og de kører ud
af lejren.

Mod grænsen

Bilen er tætpakket, men er heldigvis så gammel, at der er en nogenlunde
ventilering. Deres chauffør, Zerkan, taler selvfølgelig ikke engelsk, men
smiler blot hver gang de tiltaler ham, hvorpå han ævler løs på kurdisk i et
kvarter.

Efter en times kørsel på ujævne bjergveje bliver Zerkan mere alvorlig og
taler sagte til spillerene. Det er ved at være på det tidspunkt, de nærmer sig
grænseområdet. Zerkan åbner handskerummet og trækker to pistoler ud
derfra og giver dem til spillerne. Han accepterer ikke, de afslår, om han så
selv skal putte dem i lommen på to af dem. Pistolerne er automatiske og
skarpladte.

Zerkan sænker også hastigheden, så de nærmest snegler sig af sted. Sådan
går den næste halve time, mens han kigger nervøst til alle sider. Derpå
stopper han bilen under et klippefremspring i en skarp kurve. Han peger
frem ad vejen og gør tegn til, at spillerne skal stige ud. Via hans fagter og
mimik tyder det på, at grænsen lægger få hundrede meter fremme, og at det
her er det længste, han vil gå.

Idet alle står udenfor bilen og er ved at hanke op i deres tasker og sige
farvel til Zerkan, sker det så. To bevæbnede irakiske soldater kommer
gående omkrig det skarpe sving og får øje på spillerne. De er kun ca. 30
meter væk. Zerkan står som lammet, og det gør spillerne vel også - eller
hvad? Det er vist tid til en time out.
Nu er gode råd dyre, og situationen kræver en del overvejelser fra
spillernes side. Du kan f.eks. tegne en skitse af området på et stykke papir,
så alle ved, hvordan situationen er og kan begynde at lægge planer. Lad

�Zerkan

¹Ved grænsen

Ftime out
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endelig spillerne diskutere løs, og kom evt. med hentydninger til
muligheder og risici, de har overset.

Som jeg har nævnt tidligere, slutter scenariet i det øjeblik, spillerne er
færdige med diskussionen. Som nævnt i afsnittet om antiklimaks (side 9),
får spillerne ingenting at vide om, hvad deres valg resulterer i.

Det kunne være spændende at høre spillerne om, hvad de synes om
scenariet nu og så spørge dem igen, hvis du møder dem senere. Man
kunne godt forestille sig, at de var lidt skuffede lige efter afslutningen,
men at de senere bliver mere positiv stemt. Hvis dette er tilfældet, har
scenariet levet op til sit formål...
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Persongalleri

Gary Wells

arbejder for CNN international som krigsreporter. Han er 51 år og en
gammel rotte i faget. CNN har besluttet at sætte alt ind på at dække denne
krig, da de håber på, at det vil kunne give dem en status som verdens
førende nyhedskanal. De har derfor sendt mange reportere til området, så
Gary Wells og hans team skal ikke dække det hele selv. De skal opholde
sig i Irak og dække situationen derfra - hvordan reagerer befolkningen, og
hvad er resultatet af et kommende amerikansk angreb.

På overfladen virker Gary Wells meget sympatisk. Til trods for en hvis
grad af selvoptagelse, kan han godt lide at snakke med kolleger og
udveksle erfaringer. Han fremstår hurtigt som en rutineret mand, der hele
tiden har fingeren på pulsen med, hvad der sker. I løbet af hans karriere
har han også fået flere gode kontakter inden for den amerikanske hær, og
han lægger ikke skjul på, at han får en del information ad den vej.

I virkeligheden har hans tætte kontakt til militæret påvirket hans
professionelle objektivitet. Han er af den overbevisning, at man ikke på
nogen måde må drage den amerikanske militærindsats i tvivl. Sker dette, vil
man ødelægge magtbalancen i verden. Hvis først den amerikanske
befolkning opdager, hvor beskidt en krig egentlig er, vil de protestere
voldsomt mod fremtidige aktioner, hvor amerikanske soldaters liv sættes
på spil. Dette vil betyde, at diktatorer som Saddam Hussein får frit spil.
Nej, der er brug for USA som verdens politibetjent til at sikre den
demokratiske verden.

Denne holdning minder lidt om den, DR repræsenterer i scenariet, men
hvor DR blot er opmærksom på problemet, er Gary Wells totalt
kompromisløs. Denne holdning giver han ikke direkte udtryk for, før
spillerne til sidst møder ham i landsbyen (side 26). Indtil da vil han gøre,
hvad han kan for at forhindre andre journalister i at opdage eventuelle
amerikanske militærskandaler. Han har hele tiden kontakt til ledende
officerer, der f.eks. holder ham underrettet om, hvordan de amerikanske
angreb forløber. På denne måde ved han, hvor de amerikanske missiler
rammer plet, og hvor de rammer forkert og jævner en civil boligblok med
jorden (som i One night in Baghdad side 21). Ved at tage hen hvor et
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vellykket angreb har fundet sted, trækker han automatisk de fleste andre
journalister med og leder dermed opmærksomheden bort fra
boligblokken.

Til forskel fra de danske tv-hold, fungerer Gary Wells både som producer
og journalist for CNN - det er ham, der suverænt bestemmer, hvad der
skal laves. Med sig har han to kamerafolk , en tekniker og to store
varevogne.

Filiz Heyderi

Filiz er 34 år og arbejder som guide og konsulent for udenlandske
journalister i landet. Hun kommer fra en familie, der tilhører et af de
regeringsvenlige kurdiske folkeslag.

Derfor var det muligt for hende at få en uddannelse som journalist, og
herigennem begyndte hun at få øjnene op for tingenes tilstand. Hun var
ansat ved irakisk tv i 5 år, men blev efterhånden træt af den ensidede
dækning af nyhederne. Da hun fik muligheden for et job som konsulent,
slog hun straks til. Godt nok arbejder hun dermed for regeringen, men
den blander sig ikke på samme måde i hendes arbejde nu.

Selvom Filiz' familie tilhører de regeringsvenlige kurdere, så støtter hun og
hendes bror, Mehmet, i hemmelighed det kurdiske oprør. For, som de
siger, hvis Saddam Hussein først får knust disse kurdere, så kan man aldrig
vide, om turen kommer til de øvrige bagefter. Det, at én fraktion af
kurdere støtter en anden, er ikke noget, man ser tit. For 20 år siden var
det utænkeligt, at man havde noget at gøre med andre kurdere, og der var
ofte konfrontationer kurderne imellem.

Men efterhånden er enkelte personer fra de forskellige grupperinger
begyndt at arbejde tættere sammen. Denne opsplitning af kurderne har
været stærkt medvirkende til, at Saddam Hussein har siddet så længe på
magten. Hvis de først slår sig sammen, holder han efter alt at dømme kun
kort tid. Men det er som sagt kun en begyndende tendens, og der er
mange års stridigheder, der skal overvindes, før en alliance kan realiseres.

Indtil da gør Mehmet og Filiz, hvad de kan fra det skjulte. Mehmet henter
forsyninger til en af de kurdiske oprørsfraktioner, og Filiz hjælper af og til
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med at skjule eftersøgte sympatisører og medlemmer af gruppen i hendes
lejlighed i Bagdad.

Jamshid Sheikmous

Jamshid er 43 år, og leder af en af de utallige kurdiske oprørslejre i det
nordlige Irak.

Jamshid er nærmest født ind i oprøret. Hans forældre var aktive i
kurdernes seperatistbevægelse og med i kampen i 60'erne mod de irakiske
præsidenter Kassem og Aref (se evt. Facts om Irak, side 39), og Jamshid
blev opdraget til at videreføre kampen.

Som forholdene var (og stadig er), kunne det ikke lade sig gøre at få en
uddannelse, når man var kurder og ikke tilhørte de regeringsvenlige af
slagsen. I stedet blev Jamshid oplært i forskellige håndværk, som smed,
mekaniker og tømrer af landsbyens ældre kurdere.

Siden har han viet sit liv til oprøret, og han har været leder af denne lejr i
seks år. Han har endnu ikke fundet den kvinde, der skal føde hans børn og
sikre en ny generation af oprørere, men den dag skal nok komme. Lige
nu er der for meget at se til.

Som leder er han ligeså modbydelig og ond over for sine fjender, som
han er venlig og imødekommende overfor sine venner. Han tænker kun
på det endelige mål, et frit Kurdistan, uden hensyntagen til midlerne for at
opnå det. Han har intet mod f.eks. at anvende tortur.

Forholdet til vesten (og dermed spillerne) er umiddelbart meget køligt. I
og med han føler, de har svigtet kurdernes sag (se kurdernes historie, side
44), er han af den opfattelse, at de skylder ham noget. Derfor vil han også
tage sig meget godt betalt af spillerne, så det kan kompensere en smule
for de lidelser, kurderne har været igennem. Men når spillerne betaler ham
og tilmed indvilliger i at lave et program om ham og kampen, bløder han
noget op og bliver meget venligere overfor dem.
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Spilpersonernes pårørende

Her følger en kort beskrivelse af de familiemedlemmer, spillerne måske vil
ringe til i løbet af spillet.

Bodil Dahl-Ovesen
Gift med Kurt Dahl-Ovesen, DRs journalist. Bodil er vant til Kurts
hyppige rejser til fjerne lande, så hun er ikke specielt bekymret for ham.
Hun hygger sig derhjemme med bankospil og strikning. Når de snakker
sammen, plejer hun at spørge til, hvad han og holdet har lavet eller skal
lave de nærmeste dage.

Jytte Lemann
Gift med Poul Lemann, DRs producer. Det er nok ikke videre
sandsynligt, at Poul vil ringe til hende. Deres ægteskab fungerer bedst, når
de ikke er i nærheden af hinanden. Skulle han ringe alligevel, vil hun være
meget overrasket, da han aldrig før har gjort det. Hun vil lytte til, hvad
han har at sige, uden dog at interessere sig for det. Hvis det begynder at
trække ud, vil hun komme med en dårlig undskyldning for at lægge på (hun
har en steg i ovnen, det ringer på døren osv.)

Karin Hulgaard
Gift med Christian Hulgaard, Tv2s kameramand. Karin og Christian har
været gift i et par år og er stadigvæk som nyforelskede. De har netop fået
en dreng, så meget af snakken vil nok dreje sig om ham. Han er ikke døbt
endnu, og Karin kommer med nye forslag til navnet hele tiden.
Derudover er hun meget bekymret for Christian og spørger konstant til
hans arbejde og beder ham om at være forsigtig. Hvis han ikke ringer
hjem hver dag, vil hun blive meget urolig og kræve en meget god
forklaring senere.

Trine Bertelsen
Datter til Lis Berthelsen, Tv2s producer. Lis er skilt og bor sammen med
Trine på 19. De to har et meget tæt venskab, og plejer at snakke løs om alt
fra drenge og mænd til arbejde. Trine er vant til at være alene hjemme i
længere tid, og det passer hende fint, blot Lis ringer hjem - helst hver dag.
Trine er interesseret i at høre om Lis' arbejde, og om hun har mødt nogen
søde mandlige kolleger. Derhjemme har Trine lidt problemer med
kæresten Kim, der ikke altid overholder sine aftaler.
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Appendiks

Tv-stationernes arbejdsmetoder

De danske tv-stationer sender sædvanligvis tre personer ud, når de skal
dække en begivenhed: en producer, en journalist og en kameramand.

Produceren er lederen af holdet. Han har det overordnede ansvar for,
hvordan de færdige indslag tager sig ud. En producer er typisk en
uddannet journalist, der har arbejdet flere år indenfor tv og ad den vej
opnået en stor erfaring med tilrettelæggelse, afvikling og redigering af
programmer og indslag. Når han som her er leder af et field-team, foregår
det meste af arbejdet i tæt samarbejde med de øvrige medlemmer -
fortrinsvis journalisten.

Journalisten fungerer først og fremmest som kommentator - den eneste
person, tv-seeren derhjemme hører og ser. I princippet er det ham, der
kommer med forslag til emner og personer til programmerne, men på en
opgave som denne, samarbejder han med produceren om disse ting.

Kameramanden er på sådanne opgaver også lydmand og tekniker. Derfor
kræves det af ham, at han også har en teknisk uddannelse og erfaring med
disse arbejdsområder. I teorien har han ingenting at skulle have sagt mht.
indholdet af indslagene, men han tages som regel med på råd bl.a. for at få
en tredje mening.

En arbejdsdag starter med et morgenmøde, hvor man snakker om dagens
opgaver - hvordan man skal gribe dem an og planlægning af, hvordan det
endelige indslag skal tage sig ud. Producerne plejer at ringe hjem for at
høre, om chefredaktionen har specielle ønsker til dagens reportage. Et
typisk indslag består af forskellige billeder, hvortil journalisten knytter et
par kommentarer - dvs. man optager en sekvens, hvor journalisten står og
forklarer billederne.

Da man normalt ikke har redigeringsudstyr med, sender man sekvensen
til Danmark sammen de øvrige optagelser og en liste over hvilke billeder,
der skal vises til. Dette foregår som regel i samarbejde med landets
telefonselskab eller tv-station, hvor man bruger deres satellitforbindelse
til at sende det færdige resultat hjem, med mindre man selv har adgang til
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en sådan forbindelse. Da den lokale tv-station sædvanligvis har en langt
større dækning af den aktuelle begivenhed, køber man af og til
rettighederne til at bruge noget af deres materiale i sine indslag.

Der er et forholdsvis tæt samarbejde mellem DR og Tv2s tv-hold, når de
er på samme opgave. Ikke at de laver indslagene i fællesskab, men der er
tradition for et fælles møde inden det egentlige morgenmøde, for en løs
snak om planerne for dagen. Ofte skal holdene alligevel nogen af de
samme steder hen i løbet af dagen. Om aftenen, når arbejdet er helt
overstået, plejer man også at mødes for at se hinandens indslag og snakke
om dem.

På disse opgaver har man ofte en kontaktperson, der fungerer som guide
og konsulent i forbindelse med de lokale forhold. Det er som regel en
person fra en lokal avis/tv-station eller en, der på anden vis har erfaring
med nyhedsdækning. For at spare penge plejer DR og Tv2 at nøjes med
en fælles guide, der kan hjælpe begge hold.

Udover samarbejdet med sine landsmænd, er der også et sammenhold
mellem de øvrige mediefolk, der er samme sted. I de fleste storbyer
verden over, er der hoteller, der fortrinsvis bruges af mediefolk. Det
skaber et stort fællesskab, og der er altid mulighed for at snakke med
kolleger fra andre lande - hvadenten man har brug for professionelle råd
eller blot vil sludre om tidligere oplevelser over øl i baren om aftenen.

Facts om Irak

Mellemøstlig stat mellem 37½º og 48½º østlig længde samt mellem 37½º og
30º nordlig bredde. Grænser mod Ø til Iran, mod S til Kuwait, mod SV til
Saudi-Arabien, mod V til Jordan og Syrien og mod N til Tyrkiet.
Tidszone: GMT + 3 timer.

Terræn
Iraks terræn danner tre velafgrænsede geografiske områder. Det vestlige
plateau, et ørken- og steppeland, udgør over halvdelen af landets areal og
breder sig ind i Jordan og Syrien. Plateauet, der består af kalksten, skråner
mod NV og SØ. Det centrale Irak (Mesopotamien) omfatter Eufrat- og
Tigrislandet; flodsletterne strækker sig fra nordøst- og nordvestgrænserne
og ender mod S i Shatt-al-Arab, Eufrats og Tigris' deltaområde.
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Mens Eufrat oftest har en mindre vandføring, er Tigris sejlbar for små
fartøjer helt op til Bagdad. P.gr. af de store mængder sedimenter, floderne
medfører, stiger flodlejerne år for år, så de omliggende områder
oversvømmes ved højvande og bliver til sump. Hvert år rykker deltaet 25-
50 m længere ud i Persiske Bugt. Det nordøstlige bjergrige område, Kebir-
bjergene eller Kurdiske Bjerge, når i Keli Haji Ibrahim 3600 m. Her
udspringer Tigris' største bifloder: Store og Lille Zab, Adhaim og Diyala;
Eufrat har ingen bifloder i Irak.

Klima
Irak ligger i den subtropiske zone og har to karakteristiske årstider.
Sommeren, maj - oktober, er tør og hed, ofte med en temperatur på 35
°C, undertiden op til 50 °C, men med lavere nattemperatur. Vinteren,
december - marts, er relativ kold med ret store temperaturforskelle
mellem N og S; Mosul har 8 °C, mens Basra har 12 °C i gennemsnit for
januar. Nedbøren falder kun om vinteren og varierer fra 2 til 50 cm.
Vegetationen er hovedsagelig busksteppeplanter; kun i bjergene vokser
der skov.

Befolkning og erhverv
Ca. 80 % af befolkningen er arabere og størstedelen af den resterende
befolkning kurdere. De fleste irakere er sunnitter; dog er Basra-området
overvejende shiitisk. Der er gratis og siden 1976 tvungen skolegang; men
analfabetismen er høj, ca.46 % hos mænd og ca. 70 % hos kvinder. Over
halvdelen af befolkningen er byboer; nogle kurder lever som
kvægnomader. De tættest befolkede områder er flodsletterne, der har god
landbrugsjord; ca. 50 % af deres areal er opdyrket og kunstvandes fra
flodernes opdæmninger via kanalsystemer.

Vintersæd, tobak og frugt er de vigtigste produkter i det regnrige nord,
mens hvede, byg, hirse, majs, grønsager og sesam er hovedafgrøder på
flodsletterne; sommerris, dadler (80 % af verdenshandelen) og vinterbyg
er vigtige eksportafgrøder mod S.

Husdyrholdet er stort hos beduiner og kurder; vigtigst er fårebestanden på
9,2 mill. Siden 1955 har skovhugst været forbudt; man håber at blive
selvforsynende med træ efterhånden. Lokalbefolkningen driver flodfiskeri;
men en havfiskerflåde opbygges, bl.a. for at øge det værdifulde
krebsdyrfiskeri i Persiske Bugt.

Irak er en af Mellemøstens store olieleverandører; de vigtigste oliefelter
ligger omkring Kirkuk og Mosul i N, men også nær Bagdad og ved
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Persiske Bugt. Flere olieledninger har ført fra Kirkuk til Middelhavet, men
har lidt stor skade som følge af krigshandlinger. Statens hovedindtægter
stammer normalt fra olieafgifter; men efter FNs embargo i 1990 gik
eksporten helt i stå.

Industrien er ringe udviklet. De største byer er hovedstaden Bagdad, som
indtil 1990 var i rivende udvikling; den ligger ved Tigris og er en vigtig
handelsby; Mosul med ca. 570.000 indb. er centrum for handel og
industri mod N, mens Basra med ca. 617.000 indb. ved Shatt-al-Arab er
Iraks vigtigste last- og passagerhavn, der kan modtage oceandampere.
Kirkuk med ca. 200.000 indb. er den vigtigste kurdiske markedsby.

Historie
Staten Irak er et moderne begreb; men Mesopotamien har en lang og
glorværdig fortid. Dets ældste historie er sumerernes, Babyloniens og
Assyriens historie. 538 f.Kr. kom landet under perserne, som mistede det
ved Alexander-toget, men generobrede det fra Seleukideriget. I 2.-4. årh.
e.Kr. var Mesopotamien omstridt af parthere og romere; landet var dog
overvejende under persisk indflydelse, til araberne erobrede det 637.

Efter Abbasiderne fra 750 oplevede Irak, som araberne kaldte landet, en
ny blomstring med Bagdad som kaliffens sæde. Et vist forfald var allerede
begyndt, da mongolernes angreb 1258 forvandlede landet til en ørken,
hvis overgang til osmannisk besiddelse 1534 ikke var af større betydning
for nogen af parterne. Selv om en vis arabisk frihedstrang gjorde sig
gældende under det tyrkiske styre, vågnede landet først rigtig af dvalen
efter de første store oliefund 1927.

Forinden var kongeriget Irak oprettet 1920, efter at briterne havde rejst
araberne til kamp mod tyrkerne under 1. verdenskrig; området blev britisk
folkeforbundsmandat 1920; konge blev Faisal 1., søn af Kong Hussein af
Hedjaz. Mandatet blev bragt til ophør 1932, og Irak blev medlem af
Folkeforbundet. En opstand af tyskorienterede kredse i 1944 blev slået
ned af de i landet stationerede britiske tropper.

Efter 1945 blev Irak medlem af FN og af Arabiske Liga; 1955-59 var det
medlem af Bagdad-pagten. Ved en militærrevolte 1958, ledet af general
Kassem, myrdedes Faisal 2., ministerpræsidenten m.fl., og Irak udråbtes til
republik. 1959 blev et militæroprør mod regeringen slået ned, og fra 1961
var der uro blandt kurderne i N. Samme år gjorde Irak krav på olie-
sheikdømmet Kuwait (frafaldet 1963).
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I 1963 blev Kassem ved en militærrevolte styrtet og henrettet;
magtovertagerne var pro-ægyptiske; en af deres ledere, Abdul Salam Aref,
blev præsident. Kurderne søgte man at pacificere gennem indrømmelser
og magtbrug; men striden fortsatte, indtil kurderne opnåede et vist indre
selvstyre 1969, da to kurderguvernementer oprettedes, og ved den
endelige fredsslutning 1970 fik kurderne 5 repræsentanter i regeringen.

De overvejende kurdisk befolkede områder fik selvstyre ved en
forfatningsændring 1974. Efter revolutionen 1963 blev der givet løfte om
demokratiske valg, når en forfatning var udarbejdet. 1964 indførte Aref en
forfatning, der skulle gælde i tre år og gøre Irak til en demokratisk
socialistisk republik, i nært samarbejde med Forenede Arabiske Republik.

Aref omkom ved en ulykke 1966, og broderen, Rahman Aref, overtog
præsidentposten. Han styrtedes 1968 af general Ahmed Hassan al-Bakr,
der blev statschef og formand for Revolutionsrådet. al-Bakr afløstes 1979
af Saddam Hussein, under hvem det tidligere snævre samarbejde med
Sovjetunionen blev nedkølet. De 1967 afbrudte diplomatiske forbindelser
med Storbritannien blev genoptaget 1968, men var på ny afbrudt 1971-
74.

Grænserne til Syrien, som Irak støttede militært mod arvefjenden Israel
under Jom Kippur-krigen 1973, lukkedes 1977-78 og atter fra 1982.
Territoriale uoverensstemmelser omkring Persiske Bugt i forbindelse med
Saddam Husseins modstand mod Khomeinis islamiske revolution i Iran
førte 1980 til åben krig med iranerne, som de irakiske styrker først trængte
tilbage ind i Iran, men som 1982 havde fordrevet irakerne fra iransk
territorium.

Krigen påførte den irakiske olieproduktion og olieeksport meget stor
skade og resulterede i et øget, iransk støttet pres mod Saddam Husseins
styre. En optrapning af krigen med Iran fandt sted 1988, da irakiske fly
angreb iranske olieanlæg og tankskibe, der fragtede iransk olie, og iranske
hurtigbåde angreb skibe, der handlede med Irak eller dets allierede i
Golfen. Også danske skibe blev ramt med dødsofre til følge. USA sendte
en eskadre til området som eskorte for skibe under USA's flag og til
beskyttelse af allierede tankskibe.

På land førtes krigen med stigende intensitet og enorme tab af
menneskeliv. Efter iranske fredsfølere tilvejebragte FN-mægling 1988 en
våbenstilstand. 8 års krig ansloges da at have kostet Irak ½ mill. døde, Iran
1 mill. Præsident Saddam Hussein anvendte straks de frigjorte styrker til
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en massakre i irakisk Kurdistan. Han styrede landet med
politistatsmetoder og indoktrinerede ungdommen til at forgude landets
præsident. Saddam Hussein stilede i øvrigt åbenlyst efter at gøre Irak til en
raket- og atommagt.

2. august 1990 trængte irakiske styrker ind i Kuwait, og Saddam Hussein
erklærede Kuwait en del af Irak. Udenlandske diplomater og statsborgere
i Kuwait blev ført til Bagdad som gidsler, men frigivet december 1990.
FN-resolutioner pålagde Irak økonomiske sanktioner, og en international
styrke, først og fremmest fra USA, blev sendt til Saudi-Arabien.

Forfatning
Efter forfatningen af 1970 tilhører den øverste udøvende magt
Revolutionsrådet, som udnævner præsidenten og vicepræsidenten. Eneste
tilladte politiske parti er Den nationalistiske progressive Front, bestående
af Baathpartiet og forskellige sympatiserende kurdiske partier.

Teksten er gengivet i handout 1                       -fra Lademanns Multimedia Leksikon

De allieredes angreb

Natten mellem d. 16. og 17. januar, kl. 2.40, iværksætter de allierede, med
USA i spidsen, deres angreb mod Irak. Flere hundrede fly bomber bl.a.
Bagdad og de irakiske stillinger i Kuwait, og der affyres ligeledes missiler
fra krigsskibene i golfen. Man er godt klar over, at der er mange
journalister i Bagdad, men det tager man sig ikke af - det er jo dem selv,
der har valgt at være der, og hvis man advarede dem i forvejen, ville
irakerne straks fatte mistanke.

Samtidig med angrebet, starter USA en omfattende støjforurening over
Irak og Kuwait. Denne elektroniske krigsførsel gør kommunikationen i
landene utrolig vanskelig. Bl.a. forstyrres alle radiosignaler, så det f.eks.
ikke længere er muligt at sende eller modtage tv-signaler - kun via satellit.
Telefonnettet fungerer ustabilt, og det er umuligt at få forbindelse med
udlandet, så spillerne kan ikke længere komme i kontakt med Danmark.

Udover konventionelle våben, foretager USA også enkelte angreb med
kemiske våben for at udrydde så mange irakiske soldater som muligt. Man
har fundet, at man ellers risikerer at miste for mange amerikanske
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soldater i en kommende landkrig. Det er et sådant kemisk angreb, den
landsby, spillerne kommer til (side 26), fejlagtigt er blevet ramt af.

Kurdernes historie

Det vil næppe være urimeligt at påstå, at et af de folkeslag i Mellemøsten,
der har lidt mest og konstant er blevet udnyttet i konkurrencen såvel
mellem de globale stormagter som mellem de regionale magter, har været
det kurdiske folk. Kurderne har været så uheldige for det første at være
blevet delt mellem 4 forskellige lande, og desuden at være geografisk
placeret i et område hvor der foregår en barsk og ubarmhjertig magtkamp.

På grund af denne uheldige kombination har dette folkeslag altid været
sårbart overfor udefra kommende indblanding, men også nemmere at
udnytte i de forskellige konfliktsituationer. Det er der utallige eksempler
på i kurdernes historie. I de følgende har fire lande: Storbritannien,
Sovjetunionen, USA og Iran bevidst udnyttet kurderne for at varetage
deres egne interesser, hvilket har haft stor betydning for kurdernes videre
skæbne.

Britisk dobbeltmoral
Efter opløsningen af det tyrkisk-osmanniske rige efter første verdenskrig
blev dets tidligere koloni, Irak, invaderet af briterne og underlagt britisk
mandat i 1920. De irakiske kurderes forhåbninger til denne nye situation
var meget store. De håbede nemlig, at opløsningen af det osmanniske rige
ville bane vejen for et selvstændigt Kurdistan.

Briterne kendte til kurdernes forhåbninger og gjorde det klart over for
kurderne, at de ville acceptere deres nationale krav. Imidlertid havde den
britiske tilnærmelse til kurderne et bestemt formål, nemlig det at få dem
over på briternes side i kampen mod tyrkerne og bruge dem mod
monarkiet i Irak for at få irakerne til at føre en mere mandatvenlig politik.

I kampen mod tyrkerne havde briterne behov for kurdernes hjælp, idet
Tyrkiet under fredsforhandlingerne efter første verdenskrig havde gjort
krav på to vigtige kurdiske byer i Irak: Kirkuk og Monsul. Ved at få
kurderne i disse byer på briternes side, ville det blive lettere for dem at få
kontrol med området, hvilket man altså gjorde ved at give kurderne deres
frihed.
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Men efter at briterne havde sluttet endelig fred med tyrkerne i 1923,
hvorved briterne fik fuld kontrol over irakisk Kurdistan, begyndte de
langsomt at bevæge sig væk fra kurderne - for i stedet at styrke deres
forhold til monarkiet i Irak. Kurderne, som ikke længere havde meget at
hente hos briterne, valgte at tage kampen mod monarkiet i egen hånd.
Det irakiske monarki var ikke i stand til at slå dette kurdiske oprør ned og
henvendte sig til briterne for at få hjælp. Briterne, som kort forinden
havde lovet kurderne deres frihed, begyndte i stedet at sende deres
bombefly mod de kurdiske oprørere.

I årene mellem 1920-30 lykkedes det irakerne, via intensive bombetogter
med R.A.F.-fly og angreb med monarkiets soldater, at slå adskillige
kurdiske oprør ned. Da briternes mandat var tilendebragt i 1932,
accepterede de landet som selvstændig nation og havde glemt alt om
kurderne. Irak blev selvstændigt med briternes hjælp, og kurderne. . . , ja
de fik ingenting.

Sovjet ofrer en kurdisk stat
Sovjetunionen har også spillet en væsentlig rolle i kurdernes historie. Efter
anden verdenskrig var dele af Iran fortsat under Den Røde Hærs
besættelse. Med hjælp fra Sovjetunionen lykkedes det de iranske kurdere
for første gang at oprette en kurdisk republik i 1946.
Republikken, som kom til at hedde "Mahabad kurdisk republik" ,
overlevede imidlertid kun i 11 måneder. Både oprettelsen af og
afslutningen på denne republik var resultatet af snævre sovjetiske
magtpolitiske interesser.

Sovjetunionen støttede først den kurdiske republik i håbet om at etablere
en stødpude til sine interesser i Golfregionen. Men da den iranske
premierminister i januar 1946 besøgte Moskva, fik han russerne
overbevist om, at det ville være i deres egen interesse, at der blev
opretholdt gode relationer mellem Moskva og Teheran. Samtidig lovede
han russerne er gunstig olieaftale, mod at Sovjetunionen til gengæld skulle
trække sine styrker ud af Iran og standse hjælpen til seperatistbevægelserne
i Iran. Sovjetunionen, der dengang var lige så ivrig efter en olieaftale med
Iran som at hjælpe kurderne, accepterede det iranske forslag og
påbegyndte kort efter tilbagetrækningen af sine styrker.

Nogle måneder efter, at Sovjet havde trukket sig ud af Iran, indledte
iranerne et offensivt angreb mod kurderne. Kurderne, som var afskåret
fra sovjetisk hjælp, kunne ikke gøre modstand, og resultatet blev i
slutningen af 1946 en total udslettelse af den kurdiske republik, hvis
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ledere senere blev arresteret og hængt. Olieaftalen mellem Iran og Sovjet
blev i øvrigt aldrig ført ud i livet.

USA og Iran svigter oprøret
I årene mellem 1960-70 var det kurdiske oprør i Irak så omfattende og
stærkt, at det lykkedes kurderne at tvinge de centrale myndigheder til
forhandlingsbordet. Irak, som tilsyneladende var villig til at give efter for
kurdernes krav om autonomi, underskrev den 11. marts 1970 en aftale
med kurderne. Men da det viste sig, at dette blot var en taktisk manøvre
fra Iraks side, genoptog kurderne kampen mod centralmagten med
omfattende militær støtte fra Iran og USA Men hvad lå egentlig bag denne
støtte? Hvilke interesser havde USA og Iran at forsvare?

Iran, som havde et væsentligt grænseproblem med Irak om inddeling af
grænsefloden - Shatt al-Arab, brugte kurderne som en trussel for at tvinge
Irak til at give afkald på kravet på Shatt al-Arab. Hvad angår USA's
interesser i at støtte kurderne, havde de en anden karakter end Irans, idet
de først og fremmest kan opfattes som et resultat af den stærke
systemkonkurrence mellem USA og Sovjetunionen.

De to supermagter, USA og Sovjetunionen har bekæmpet hinandens
interesser for at reducere hinandens indflydelse og dominansforhold -
primært i den tredje verden. Det er hovedsagelig sket ved, at de hver især
støtter de forskellige grupperinger, som de anser værende i stand til at
varetage deres interesser på bedste vis. Som led i denne
systemkonkurrence gik USA's støtte til kurderne ud på at forsøge at tvinge
Irak bort fra den tætte alliance med Sovjetunionen og derved reducere
Sovjets indflydelse i et område med vital betydning for USA og Vesten.

Sammenfattende kan man sige, at både USA og Iran i dette tilfælde
udnyttede kurderne som et led i deres magtpolitiske interesser. Dette
kom klart til udtryk, da billedet lige pludselig ændrede sig i 1975. Det var
året, hvor Iran og Irak indgik en aftale for at løse deres grænseproblemer.
Aftalen, som kaldes "Algeriet-aftalen" , gik ud på, at Iran og USA skulle
standse al hjælp til kurderne, mod at Irak til gengæld skulle opgive sit krav
på Shatt al-Arab og i stedet give Iran fuld kontrol over området.

Denne aftale, som mildest talt ikke vakte vild begejstring hos kurderne,
fordi man intetsteds i aftalen havde tilgodeset dem og deres interesser,
betød samtidig enden på oprøret i Irak, som ikke kunne fortsætte uden
hjælp fra USA og Iran - ikke mindst fordi det var disse lande, som
kurderne nærede de største forhåbninger til. Kurderne var endnu engang
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blevet tabere i en konfliktsituation, hvor de var blevet brugt som
kastebold mellem de forskellige magtpolitiske interesser.

Irans andet forræderi
Under den otte år lange krig mellem Iran og Irak, støttede Iran i høj grad
den kurdiske oprørsbevægelse i Irak. Dette bevirkede, at Irak i hele
perioden måtte slås på to fronter, nemlig mod kurderne i nord og mod
iranerne. De irakiske kurdere, som flyttede deres hovedkvarter til Iran,
blev mere og mere afhængige af hjælpen fra Iran.

Dette kunne få alvorlige konsekvenser for kurderne, hvis Iran lod
kurderne i stikken, når det ikke længere var i landets interesse at hjælpe
dem. Iran havde jo selv et kurdisk problem. De irakiske kurdere havde i
1975 fået bevis på Irans utroværdighed, og historien gentog sig i 1988, da
begge lande blev enige om at indstille kamphandlingerne og begyndte at
forhandle om en formel våbenhvile og fred.

Under fredsforhandlingerne mellem Iran og Irak, indledte Irak et
offensivt angreb mod kurdiske byer og oprørsbevægelsen. Mens det
irakiske angreb stod på, holdt såvel Iran som resten af verden en meget
lav profil, for det vigtigste for dem var freden mellem de to lande. Iran
undlod at hjælpe kurderne som under krigen var blevet meget afhængige
af hjælp fra Iran. De kunne derfor intet stille op mod det irakiske angreb
og led et stort nederlag.

Værst gik det ud over den kurdiske civilbefolkning, idet Irak angreb
kurdiske landsbyer med kemiske våben. Alene i byen Halabja blev 5000
civile kurdere dræbt af Iraks kemiske gas. Det internationale samfund
overlod kurderne til deres egen skæbne og undlod endog at fordømme
dette brutale folkemord. Kurderne var nu som altid tabere i en konflikt,
som ikke direkte omhandlede dem.

-uddrag af artiklen "En historisk forbandelse" af Mehmet Yüksekkaya (KONTAKT
nr. 1 - 1991/1992)
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Personnavne, der optræder i scenariet:

Spilpersoner:
Christian Hulgaard, kameramand Tv2. Pengegrisk, gør alt for sin familie.
Henrik Stavnsbo, kameramand, DR. Rolig, træt af arbejdet.
Jens Steffensen, journalist, Tv2. Egoistisk, vil være kendt.
Kurt Dahl-Ovesen, journalist DR. Objektiv, pligtopfyldende.
Lis Bertelsen, producer Tv2. Fanatisk, vil lave afslørende programmer.
Poul Lemann, producer DR. Utro, vil ikke så tvivl om FNs indsats.

Spilpersonernes pårørende (side 37):
Bodil Dahl-Ovesen, gift med Kurt, DR. Ubekymret, hygger sig.
Jytte Lemann, gift med Poul, DR. Afvisende, passer sig selv.
Karin Hulgaard, gift med Christian, Tv2. Forelsket, pylret.
Trine Berthelsen, datter til Lis, Tv2. Snakkesalig, venindesnak.

Vigtige bipersoner (side 34):
Gary Wells, journalist CNN. Militærforbindelser, pro-amerikanske indslag.
Filiz Heyderi, guide. Relationer til kurdiske oprørere, hjælper spillerne.
.Jasmhid Sheikmous, kurdisk oprørsleder. Vil have spillerne til at lave propaganda.

Øvrige bipersoner:
Mehmet Heyderi, kurdisk oprører (nævnt på side 24). Kører spillerne til oprørslejren.
Özlan Bozkurt, irakisk regeringstalsmand (nævnt på side 17). Svarer overfladisk.
Zerkan, kurdisk oprører (nævnt på side 32). Kører spillerne til grænsen. Flink.

Navne, du kan bruge til personer, spillerne møder:
(Skriv en kort beskrivelse ved siden af, når du bruger navnet)

Irakere/kurdere:
Omar Almajid
Fahmy Yüksekkryr

Mediefolk/Vesterlændinge:
Robert Jackson
Dennis Miller
Harvey Robertson
Jacques Lasalle
Jürgen Heck

Redskaber:
Timeouts, side 7
Tidsudtrækninger, side 8
Pauser, side 9
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Poul Lemann
Producer, DR
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Henrik Stavnsbo
Kameramand, DR

Jens Steffensen
Journalist, Tv2

Christian Hulgaard
Kameramand, Tv2

Lis Berthelsen
Producer, Tv2

Filiz Heyderi
Guide

Jamshid Sheikmous
Kurdisk oprørsleder

Gary Wells
Journalist, CNN
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Mellemøstlig stat mellem 37½º og 48½º østlig længde samt mellem 37½º og 30º nordlig bredde. Grænser
mod Ø til Iran, mod S til Kuwait, mod SV til Saudi-Arabien, mod V til Jordan og Syrien og mod N til
Tyrkiet. Tidszone: GMT + 3 timer.

Terræn
Iraks terræn danner tre velafgrænsede geografiske områder. Det vestlige plateau, et ørken- og steppeland,
udgør over halvdelen af landets areal og breder sig ind i Jordan og Syrien. Plateauet, der består af
kalksten, skråner mod NV og SØ. Det centrale Irak (Mesopotamien) omfatter Eufrat- og Tigrislandet;
flodsletterne strækker sig fra nordøst- og nordvestgrænserne og ender mod S i Shatt-al-Arab, Eufrats og
Tigris' deltaområde.

Mens Eufrat oftest har en mindre vandføring, er Tigris sejlbar for små fartøjer helt op til Bagdad. Pga. af
de store mængder sedimenter, floderne medfører, stiger flodlejerne år for år, så de omliggende områder
oversvømmes ved højvande og bliver til sump. Hvert år rykker deltaet 25-50 m længere ud i Persiske
Bugt. Det nordøstlige bjergrige område, Kebir-bjergene eller Kurdiske Bjerge, når i Keli Haji Ibrahim
3600 m. Her udspringer Tigris' største bifloder: Store og Lille Zab, Adhaim og Diyala; Eufrat har ingen
bifloder i Irak.

Klima
Irak ligger i den subtropiske zone og har to karakteristiske årstider. Sommeren, maj-oktober, er tør og
hed, ofte med en temperatur på 35 °C, undertiden op til 50 °C, men med lavere nattemperatur.
Vinteren, december-marts, er relativ kold med ret store temperaturforskelle mellem N og S; Mosul har
8 °C, mens Basra har 12 °C i gennemsnit for januar. Nedbøren falder kun om vinteren og varierer fra 2
til 50 cm. Vegetationen er hovedsagelig busksteppeplanter; kun i bjergene vokser der skov.

Befolkning og erhverv
Ca. 80 % af befolkningen er arabere og størstedelen af den resterende befolkning kurdere. De fleste
irakere er sunnitter; dog er Basra-området overvejende shiitisk. Der er gratis og siden 1976 tvungen
skolegang; men analfabetismen er høj, ca.46 % hos mænd og ca. 70 % hos kvinder. Over halvdelen af
befolkningen er byboer; nogle kurder lever som kvægnomader. De tættest befolkede områder er
flodsletterne, der har god landbrugsjord; ca. 50 % af deres areal er opdyrket og kunstvandes fra
flodernes opdæmninger via kanalsystemer.

Vintersæd, tobak og frugt er de vigtigste produkter i det regnrige nord, mens hvede, byg, hirse, majs,
grønsager og sesam er hovedafgrøder på flodsletterne; sommerris, dadler (80 % af verdenshandelen) og
vinterbyg er vigtige eksportafgrøder mod S.

Husdyrholdet er stort hos beduiner og kurder; vigtigst er fårebestanden på 9,2 mill. Siden 1955 har
skovhugst været forbudt; man håber at blive selvforsynende med træ efterhånden. Lokalbefolkningen
driver flodfiskeri; men en havfiskerflåde opbygges, bl.a. for at øge det værdifulde krebsdyrfiskeri i
Persiske Bugt.

Irak er en af Mellemøstens store olieleverandører; de vigtigste oliefelter ligger omkring Kirkuk og Mosul
i N, men også nær Bagdad og ved Persiske Bugt. Flere olieledninger har ført fra Kirkuk til Middelhavet,
men har lidt stor skade som følge af krigshandlinger. Statens hovedindtægter stammer normalt fra
olieafgifter; men efter FNs embargo i 1990 gik eksporten helt i stå.

Industrien er ringe udviklet. De største byer er hovedstaden Bagdad, som indtil 1990 var i rivende
udvikling; den ligger ved Tigris og er en vigtig handelsby; Mosul med ca. 570.000 indb. er centrum for
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handel og industri mod N, mens Basra med ca. 617.000 indb. ved Shatt-al-Arab er Iraks vigtigste last-
og passagerhavn, der kan modtage oceandampere. Kirkuk med ca. 200.000 indb. er den vigtigste
kurdiske markedsby.

Historie
Staten Irak er et moderne begreb; men Mesopotamien har en lang og glorværdig fortid. Dets ældste
historie er sumerernes, Babyloniens og Assyriens historie. 538 f.Kr. kom landet under perserne, som
mistede det ved Alexander-toget, men generobrede det fra Seleukideriget. I 2.-4. årh. e.Kr. var
Mesopotamien omstridt af parthere og romere; landet var dog overvejende under persisk indflydelse,
til araberne erobrede det 637.

Efter Abbasiderne fra 750 oplevede Irak, som araberne kaldte landet, en ny blomstring med Bagdad
som kaliffens sæde. Et vist forfald var allerede begyndt, da mongolernes angreb 1258 forvandlede
landet til en ørken, hvis overgang til osmannisk besiddelse 1534 ikke var af større betydning for nogen
af parterne. Selv om en vis arabisk frihedstrang gjorde sig gældende under det tyrkiske styre, vågnede
landet først rigtig af dvalen efter de første store oliefund 1927.

Forinden var kongeriget Irak oprettet 1920, efter at briterne havde rejst araberne til kamp mod
tyrkerne under 1. verdenskrig; området blev britisk folkeforbundsmandat 1920; konge blev Faisal 1., søn
af Kong Hussein af Hedjaz. Mandatet blev bragt til ophør 1932, og Irak blev medlem af
Folkeforbundet. En opstand af tyskorienterede kredse i 1944 blev slået ned af de i landet stationerede
britiske tropper.

Efter 1945 blev Irak medlem af FN og af Arabiske Liga; 1955-59 var det medlem af Bagdad-pagten.
Ved en militærrevolte 1958, ledet af general Kassem, myrdedes Faisal 2., ministerpræsidenten m.fl., og
Irak udråbtes til republik. 1959 blev et militæroprør mod regeringen slået ned, og fra 1961 var der uro
blandt kurderne i N. Samme år gjorde Irak krav på olie-sheikdømmet Kuwait (frafaldet 1963).

I 1963 blev Kassem ved en militærrevolte styrtet og henrettet; magtovertagerne var pro-ægyptiske; en af
deres ledere, Abdul Salam Aref, blev præsident. Kurderne søgte man at pacificere gennem indrømmelser
og magtbrug; men striden fortsatte, indtil kurderne opnåede et vist indre selvstyre 1969, da to
kurderguvernementer oprettedes, og ved den endelige fredsslutning 1970 fik kurderne 5 repræsentanter
i regeringen.

De overvejende kurdisk befolkede områder fik selvstyre ved en forfatningsændring 1974. Efter
revolutionen 1963 blev der givet løfte om demokratiske valg, når en forfatning var udarbejdet. 1964
indførte Aref en forfatning, der skulle gælde i tre år og gøre Irak til en demokratisk socialistisk republik, i
nært samarbejde med Forenede Arabiske Republik.

Aref omkom ved en ulykke 1966, og broderen, Rahman Aref, overtog præsidentposten. Han styrtedes
1968 af general Ahmed Hassan al-Bakr, der blev statschef og formand for Revolutionsrådet. al-Bakr
afløstes 1979 af Saddam Hussein, under hvem det tidligere snævre samarbejde med Sovjetunionen blev
nedkølet. De 1967 afbrudte diplomatiske forbindelser med Storbritannien blev genoptaget 1968, men
var på ny afbrudt 1971-74.

Grænserne til Syrien, som Irak støttede militært mod arvefjenden Israel under Jom Kippur-krigen 1973,
lukkedes 1977-78 og atter fra 1982. Territoriale uoverensstemmelser omkring Persiske Bugt i
forbindelse med Saddam Husseins modstand mod Khomeinis islamiske revolution i Iran førte 1980 til
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åben krig med iranerne, som de irakiske styrker først trængte tilbage ind i Iran, men som 1982 havde
fordrevet irakerne fra iransk territorium.

Krigen påførte den irakiske olieproduktion og olieeksport meget stor skade og resulterede i et øget,
iransk støttet pres mod Saddam Husseins styre. En optrapning af krigen med Iran fandt sted 1988, da
irakiske fly angreb iranske olieanlæg og tankskibe, der fragtede iransk olie, og iranske hurtigbåde angreb
skibe, der handlede med Irak eller dets allierede i Golfen. Også danske skibe blev ramt med dødsofre til
følge. USA sendte en eskadre til området som eskorte for skibe under USA's flag og til beskyttelse af
allierede tankskibe.

På land førtes krigen med stigende intensitet og enorme tab af menneskeliv. Efter iranske fredsfølere
tilvejebragte FN-mægling 1988 en våbenstilstand. 8 års krig ansloges da at have kostet Irak ½ mill. døde,
Iran 1 mill. Præsident Saddam Hussein anvendte straks de frigjorte styrker til en massakre i irakisk
Kurdistan. Han styrede landet med politistatsmetoder og indoktrinerede ungdommen til at forgude
landets præsident. Saddam Hussein stilede i øvrigt åbenlyst efter at gøre Irak til en raket- og atommagt.

2. august 1990 trængte irakiske styrker ind i Kuwait, og Saddam Hussein erklærede Kuwait en del af
Irak. Udenlandske diplomater og statsborgere i Kuwait blev ført til Bagdad som gidsler, men frigivet
december 1990. FN-resolutioner pålagde Irak økonomiske sanktioner, og en international styrke, først
og fremmest fra USA, blev sendt til Saudi-Arabien.

Forfatning
Efter forfatningen af 1970 tilhører den øverste udøvende magt Revolutionsrådet, som udnævner
præsidenten og vicepræsidenten. Eneste tilladte politiske parti er Den nationalistiske progressive Front,
bestående af Baathpartiet og forskellige sympatiserende kurdiske partier.
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 Kurt Dahl-Ovesen, journalist DR

Kurt er 59 år, har kort hvidt hår og grønne øjne.
Det er tydeligt for enhver, at Kurt tager sit arbejde meget seriøst - ja, nogle
ville nok kalde ham en arbejdsnarkoman. Han vil for alt i verden ikke skifte til
et andet job. Han nyder desuden stor respekt blandt sine kolleger for sin evne
til at præsentere nyheder på en professionel og letforståelig måde.

KARRIEREFORLØB
Kurt startede sin karriere helt tilbage 1965,
hvor han som nyuddannet journalist blev ansat
på Berlingske Tidende. I 1974 søgte han nye
udfordringer og fik tilbudt et job ved tv-avisen.
Han havde på daværende tidspunkt opbygget et
solidt ry som en imødekommende og stabil
journalist.
Efter en del år som nyhedsoplæser fik han
muligheden for at komme ud at rejse, da man
manglede nye udenrigskorrespondenter. Livet i
udlandet passede ham godt og frem til 1986
var han udstationeret i bl.a. London og
Bruxelles. Derefter vendte han tilbage til en
stilling som udsendt medarbejder for at få
mulighed for at se mere af verden.

JOBPERSPEKTIV
I et job, der er så vigtigt som Kurts, er det af
stor betydning at gøre det så godt som
overhovedet muligt. Han er den, der formidler
nyheder fra fjerne lande hjem i danskernes
stuer. Derfor må man anstrenge sig for at
præsentere stoffet på en så objektiv måde som
muligt, så folk derhjemme selv kan danne sig et
indtryk af situationen.
Det er ikke Kurts job at stjæle billedet fra
begivenhederne, han skal blot komme med
uddybende forklaringer i baggrunden.
Derfor falder det også naturligt for ham at
fordømme tv2s programpolitik, der, i følge
ham selv, repræsenterer det diametralt
modsatte.

PRIVATLIVET
Når man arbejder meget i udlandet i længere
perioder, er det vigtigt at have fuldstændig
klare forhold på hjemmefronten, og det har
Kurt. Han har været gift med Bodil i mange år,
og hun er efterhånden vant til de lange perioder
alene. Sålænge Kurt ringer hjem en tre-fire
gange om ugen, så fungerer det udmærket.
Sådan har det ikke altid været. I sine unge dage
betød Bodil ikke så meget for ham, som hun
gør nu. Dengang slog han sig virkelig løs, når
han var ude på opgave, og der var ikke den
kvindelige kollega, han ikke havde været
sammen med - eller i hvert fald lagt an på. Det
er noget Kurt ikke er særlig stolt af nu, og han
bryder sig aldeles ikke om at blive mindet
om det.

KOLLEGERNE
Poul Lemann, produceren, er dygtig og
rutineret, men han er lige lovlig meget
bestemmende. Nogle gange er han dog lidt
tilbageholden mht. at lave de mere afslørende
reportager. Selv om han er gift, opfører Poul
sig ikke sådan og kan godt slå sig løs, når han
er ude på opgave.
Henrik Stavnsbo, kameramanden, er en stille
fyr. Her på det sidste er det desværre som om,
han er blevet ret uengageret i sit arbejde.
Du kender kun produceren Lis Bertelsen fra
tv2-holdet. Hun har tidligere arbejdet ved DR,
hvor du husker hende som en meget talentfuld
producer.
Journalisten, Jens Steffensen, kender du kun
fra hans programmer på tv. Han virker som et
useriøst og selvhøjtideligt fjols.



PERSONARK

brændpunkt

 Henrik Stavnsbo, kameramand DR

Henrik er 33 år, har mørkeblond karseklippet hår og grønne øjne.
Henrik er en rolig, afslappet type, der tager sit arbejde med professionel ro -
eller det plejede han i hvert fald. Her på det seneste er han begyndt at
overveje sin fremtid som kameramand, da hans oplevelser fra verdens
kriseområder er begyndt at sætte sine spor i hans sind.

KARRIEREFORLØB
Henrik har altid taget tingene som de kom og
havde derfor heller ikke nogen videre
fremtidsplaner, da han var færdig med HTX.
Det var et rent tilfælde, at Henrik valgte at
blive kameramand.
Det har dog vist sig, at han havde anlæg for det
og at blive ansat i DR var ikke noget problem
med de færdigheder, han havde tillært sig.
Han har altid været tilknyttet nyhedsafdelingen
og derigennem efterhånden set meget af
verden. I 1988 lavede DR et program om
følgerne af Vietnamkrigen, som blev meget
omtalt - ikke mindst på grund af Henriks
uhyggelige billeder af dem, der stadig var
mærket af amerikanernes kemiske angreb.

JOBPERSPEKTIV
Selvom Henrik aldrig har været specielt
entusiastisk mht. sit arbejde, så er han
efterhånden ved at være træt af det. Efter
turen til Vietnam har billederne af mennesker,
der stadig havde betændte sår efter de kemiske
våben, USA brugte, brændt ind i hans
hukommelse.
Ikke at han aldrig havde set værre, men dette
var dråben, der fik bægeret til at flyde over.
Han har haft mange mareridt siden, og ofte har
han  ligget søvnløs flere nætter i træk og tænkt
over sin fremtid, men nu er han sikker: denne
her tur til Irak bliver den sidste nogensinde.
Fremover vil han kun arbejde i Danmark evt. i
den mere fredelige provinsafdeling.

PRIVATLIVET
Også i privatlivet går tingene stille og roligt. Da
Henrik ikke er det helt store festmenneske,
kommer han ikke så tit ud. Det er nok derfor,
at han ikke har mødt ret mange piger, og han
har da heller ikke nogen kæreste.
Det generer ham egentlig ikke, for så kan han
passe sig selv, og gøre præcist, hvad han har
lyst til. Men han kan godt mærke, at der
mangler et eller andet. Han gider bare ikke
rende i byen og finde hende.
Han har godt nok mødt et par stykker, men de
opgiver ham forholdsvis hurtigt, når de bliver
træt af at høre om hans evindelige problemer
med oplevelserne i Vietnam.
Måske skulle han overveje at gå til psykolog,
når han kommer hjem. Ellers kommer han vel
aldrig videre.

KOLLEGERNE
Kurt Dahl-Ovesen, journalisten, har Henrik
aldrig rigtig snakket med. Han virker meget
optaget af sit arbejde, men samarbejdet mellem
dem fungerer egentlig udmærket.
Poul Lemann, produceren, er dygtig til sit
arbejde, og Henrik synes, de går godt i spænd
sammen rent professionelt. Poul har dog et
enkelt karaktertræk, Henrik overhovedet ikke
bryder sig om: Selvom Poul er gift, fjoller han
altid rundt med alle de kvinder, han kan komme
i nærheden af.
På tv2-holdet kender Henrik ikke nogen, men
at dømme efter hvad han har set på tv, virker
journalisten, Jens Steffensen, virkelig dygtig.
Så vidt han husker, har kameramanden,
Christian Hulgaard, engang vundet prisen for
Årets Pressefoto, men Henrik er ikke sikker.



PERSONARK

brændpunkt

 Poul  Lemann, producer DR

Poul er 55 år, har kort lyst hår og blå øjne. Han bruger halvstærke briller.
Poul er en meget erfaren herre inden for nyhedsbranchen på godt og ondt.
Under det venlige udseende gemmer sig en fast beslutsom og stædig person.
Han er dog villig til at høre andres meninger om indslagene, men han lægger
ikke skjul på, at beslutningen lægger suverænt hos ham som producer.

KARRIEREFORLØB
 Poul markerede sig allerede stærkt, mens han
endnu var producerassistent. Flere af de
producere han gennem årene var underlagt,
havde meget svært ved at arbejde sammen
med en person, der var så egenrådig.
Men ingen var i tvivl om, at Poul var dygtig til
sit arbejde, og derfor var det en naturlig løsning
at lade ham forsøge sig på egen hånd som
producer.
Med årene gik Pouls programmer og indslag fra
at være ret fremfusende til at være mere
afdæmpede og solide. Det var noget man
kunne bruge ved tv-avisen, da man søgte nye
medarbejdere til at lave udenlandsreportager,
og han faldt hurtig til i denne afdeling.

JOBPERSPEKTIV
Pouls arbejde med nyhedsdækning har ændret
hans tidligere naive syn på jobbet. Da han var
ung, ville han lave afslørende programmer, og
han tøvede ikke med at offentliggøre hvad som
helst. Nu er han blevet meget klogere.
Hvad ville der ikke ske, hvis man afslørede
alt, f.eks. en skandale, der involverede et lands
første demokratisk valgte leder? Man ville
risikere at kaste landet ud i kaos, og alle de
demokratiske tiltag ville være tabt igen.
Det gælder selvfølgelig også her i Irak. Hvis
man afslørede ubehagelige ting omkring FNs
indsats, ville de måske ikke skride ind mod en
diktator næste gang, og dermed ville hele
verdensordenen bringes i fare.

PRIVATLIVET
Det er nok Pouls egenrådige natur, der gør, at
hans ægteskab fungerer, som det gør. Efter en
lykkelig start er han og hans kone, Jytte, ligeså
stille gledet fra hinanden. Det er mange år
siden, de har ført en reel samtale med hinanden.
Nu er Poul jo næsten aldrig hjemme, så han kan
sagtens affinde sig med situationen, selvom han
godt kunne ønske sig, at tingene stod
anderledes til. Dette gør, at Poul ikke opfører
sig specielt meget som en gift mand, når han
er afsted på opgave. Sin alder til trods plejer
han at slå sig løs om aftenerne i lokale
barer/natklubber, og han holder sig heller ikke
tilbage for at lægge an på de kvinder, der er
til stede. Der er af og til en uforstående kollega,
der har ladet en bemærkning falde, men
efterhånden er de fleste vant til det.

KOLLEGERNE
Kurt Dahl-Ovesen, journalisten, er en seriøs
person at arbejde sammen med, hvilket Poul
har gjort utallige gange. Han har dog lidt af den
naivitet, Poul selv havde som ung. I gamle dage
var Kurt også med til at slå sig løs i byen, men
det er han desværre holdt op med.
Henrik Stavnsbo, kameramanden, har gang
på gang vist sig som en dygtig fotograf. Poul
kender ham ikke så godt, men det lader
alligevel til, at der er noget, der går ham meget
på for tiden.
Den eneste Poul kender på tv2-holdet er Lis
Berthelsen, produceren. Hende og Poul har
tidligere arbejdet sammen på DR og haft et
kortvarigt forhold. Det var en fejltagelse, da
Poul egentlig ikke bryder sig om hende eller
den afslørende programpolitik, hun står for.



PERSONARK

brændpunkt

 Jens Steffensen, journalist Tv2

Jens er 31 år, har kort mørkt hår og gråblå øjne.
Jens er meget egocentreret - i en sygelig grad vil nogen måske mene. Han
har dog en hvis udstråling, og han virker derfor umiddelbart meget
sympatisk på andre. Han er meget bevidst om sit udseende og kan f.eks.
bruge irriterende lang tid på at sætte håret lige før en optagelse.

KARRIEREFORLØB
Politik har været det centrale i Jens’ ungdom.
Siden han var 14, har han været ualmindelig
aktiv i Venstres ungdom, hvor han også var
næstformand i tre år. Jens startede på
journalistuddannelsen i 1982, og markerede sig
her som en ihærdig studerende med en markant
personlig indfaldsvinkel til sine stofområder.
Dette var stærkt medvirkende til, at han straks
efter sin eksamen blev headhuntet til det
nyoprettede Tv2. Her blev han nyhedsoplæser
på den københavnske lokalafdeling, Tv2-lorry.
I slutningen af 1989 meldte han sig, da der var
brug for nye udenrigskorrespondenter og efter
et par mindre opgaver, står han nu foran sin
største udfordring til dato: krisen i Irak.

JOBPERSPEKTIV
At være journalist er ikke drømmen for Jens.
Det er et skridt på vejen mod det vigtigste: at
blive kendt - at offentligheden interesserer sig
for hans liv. Han går og leger med en sjov
tanke om, at mange mennesker skal vide hvem
han er, når de dør.
I disse medietider er alle mulighederne til stede
for en tv-journalist. Hvis man bare sørger for at
gøre sig bemærket, venter berømmelsen. Man
kunne evt. starte med sit eget debatprogram,
måske en quiz og til sidst ende i folketinget.
Indtil da må Jens gøre, hvad han kan, og
situationen i Irak kan hjælpe godt på vej. Jens
skal være den person, der er i forgrunden og
forklarer familien Danmark om krisen.

PRIVATLIVET
Jens har ikke haft den lykkeligste barndom.
Han er vokset op hos sin fordrukne mor i en
lille lejlighed på Vesterbro. Sin far har han
aldrig kendt, og han har aldrig fået at vide,
hvem det er. Måske var det fordi, alle var
ligeglade med ham som barn, at Jens har
udviklet denne trang til at få opmærksomhed.
Han fandt dog hurtigt frem til de forumer, hvor
han kunne få sit behov opfyldt: i VU og på tv.
Jens’ personlighed har desværre også været
medvirkende til, at han aldrig har haft noget
længerevarende forhold til en pige. Han har
egentlig heller ikke lyst til dette i øjeblikket, da
det ville forhindre ham i at koncentrere sig
100% om sit arbejde. Men Jens er godt klar
over at for på et tidspunkt at slå igennem som
politiker, må han have orden i sit privatliv.

KOLLEGERNE
Lis Bertelsen, produceren, er den perfekte
producer, Jens kunne forestille sig at arbejde
sammen med. Hun vil lave program-mer, der
går bag facaden og virkelig grave noget frem.
Og hvis det er ham, der præsenterer det, får
han jo meget opmærksomhed. At hun så er lidt
rød i kanten, må man jo bære over med.
Christian Hulgaard, kameramanden, har
Jens samme forhold til. Christian er altid med
på at filme hvad det skal være, blot der er
penge i det. Men underlig nok virker det ikke
som om han bryder sig særlig meget om Jens.
Det skulle man ellers tro, når de begge har en
lidt selvisk interesse i indslagenes karakter.
Jens kender ingen på DR, men opfatter egentlig
alt, hvad DR står for, som værende kedeligt og
gammeldags.



PERSONARK

brændpunkt

 Christian Hulgaard, kameramand Tv2

Christian er 27 år, har kort mørkt hår og blå øjne.
Christian virker umiddelbart meget ignorant og pengefikseret. Han
interesserer sig tilsyneladende ikke for andet end hvor mange penge, han
tjener på sit arbejde. Dette skyldes i virkeligheden, at han gerne vil give sin
familie de bedste fremtidsmuligheder.

KARRIEREFORLØB
Fotografering i både almindelige og levende
billeder har altid fascineret Christian. Derfor var
det meget naturligt, at han uddannede sig til
fotograf og senere videofotograf. Som
freelance fotograf tog han til Iran i 1987, og
hans uhyggelige billeder af en offentlig
henrettelse vakte stor interesse og gav ham
prisen for årets pressefoto.
I sin søgen efter nye udfordringer søgte han i
1989 ind til tv2, hvor han straks blev tilknyttet
nyhedsafdeligen. Her arbejder han fortsat, og
han er en af dem, der altid tager med til
udlandet på de længerevarende opgaver, da
det giver en ekstra bonus til lønnen.

JOBPERSPEKTIV
Christian tøvede ikke et øjeblik med at sige ja
til at tage med til Irak. Her var en enestående
mulighed for at tjene en pæn sum penge uden
det helt store arbejde.
Af alle de tv-medarbejdere, der er sendt til Irak,
er Christian nok den, der er mindst engageret
i situationen. Han er stort set ligeglad med,
hvordan situationen udvikler sig.
Netop denne ignorante holdning er den direkte
årsag til de priser, han har fået for sine billeder.
Christian har nemlig ingen moralske skrupler
mht. hvad han filmer. Jo blodigere det er, jo
flere penge er der sikkert i det, og selv om han
arbejder for og får løn af tv2, kan han jo altid
sælge det, de ikke kan og/eller vil bruge.

PRIVATLIVET
Igennem hele sin ungdom har Christian aldrig
haft en kæreste - måske fordi han blev moppet
meget som barn, hvilket ødelagde hans
selvtillid. Han følte sig meget ensom og
ønskede sig inderligt en person, han kunne
elske. Men så for to år siden dukkede Karin op
ud af den blå luft, og her var der for første gang
en, han betød noget for. Siden har Christian
kastet al sin indestængte kærlighed over hende,
og hun har netop født deres første barn - en
dreng, der endnu ikke er døbt. Karin og
drengen betyder alt for Christian, og han er
kun taget til Irak for at tjene penge, så de kan
få det godt senere. Christian kan tit få en meget
kraftig hjemve, men det plejer at gå over, når
han har snakket et kvarters tid med Karin i
telefonen.

KOLLEGERNE
Jens Steffensen, journalisten, er en ubehage-
lig selvglad idiot. Han vil hele tiden promovere
sig selv, og han minder Christian om dem, der
moppede ham som lille. Han undgår derfor
enhver unødvendig kontakt med Jens.
Lis Bertelsen, produceren, er en ideologisk
tåbe, der tror, at hendes programmer kan ændre
verden. Men omvendt giver hun Christian rig
mulighed for at få noget at det, der er penge i, i
kassen, så på overfladen fungerer samarbejdet
perfekt.
Christian kender ikke nogen af dem på DRs
hold, men han har hørt om kameramanden,
Henrik Stavnsbo. Han fik en del omtale for
nogle stærke billeder af ofre fra Vietnamkrigen,
så måske har Christian en åndsfælle der. Han
håber at få mulighed for at lære ham at kende.



PERSONARK

brændpunkt

Lis Berthelsen, producer Tv2

Lis er 42 år, har langt mørkeblond hår og brune øjne.
Hun er ret venstreorienteret i sine grundholdninger, og ifølge hende er der
intet, offentligheden ikke har krav på at vide. Almindelige menneskers
meninger har en central plads i hendes programmer, da de ofte giver et let
forståeligt overblik over den aktuelle situation.

KARRIEREFORLØB
Lis startede sin karriere tilbage i 1974, hvor
hun blev ansat som producerassistent i DR.
Pga. sin ihærdige arbejdsindsats blev hun
hurtigt forfremmet til producer. Højdepunktet i
hendes karriere kom i 1982, da hun fik flere
hæderspriser for et afslørende program om
svindel med EF-tilskud i landbruget. Da tv2 gik
i luften i 1986, medførte det en hidsig intern
debat i DR om ændringer i programpolitiken.
Her var Lis en af fortalerne for en mere
provokerende nyhedsdækning, men da dette
blev afvist, skiftede hun i 1988 arbejdsplads til
netop tv2. Jobskiftet har været en succes, da
hun her har meget større frihed til at sætte et
personligt præg på sine indslag.

JOBPERSPEKTIV
Arbejdet med at producere nyhedsstof har altid
været Lis’ drømmejob. Som producer er der
ingen, der blander sig i det endelige resultat.
Hun har flere gange været i udlandet som
korrespondent, og da muligheden for at tage til
Irak dukkede op, tøvede hun ikke et sekund
med at slå til. Her er for første gang mulighed
for at vise befolkningen, hvordan en krig ser
ud i virkeligheden.
Ud over at være afslørende gælder det også om
at præsentere stoffet på en måde, så folk
forstår, hvad der bliver sagt. Danskere kan
have svært ved at forstå, hvorfor situationen i
Irak er, som den er. Dette problem løser hun
ved hele tiden at relatere til danske forhold.

PRIVATLIVET
Lis blev skilt fra sin mand i 1984, og nu bor
hun sammen med sin datter Trine på 19 i en
lejlighed i Odense. Eksmanden Ole har Lis stort
set ingen kontakt til, da heller ikke Trine gider
have noget med ham at gøre.
Trine er også en stor pige nu, og er vant til at
klare sig selv. Lis og Trines venskab er meget
intimt, og de snakker sammen om alt - lige
fra politik til drenge/mandebekendtskaber.
Trine har heller intet imod, at Lis ofte er væk i
flere uger, bare hun ringer hjem hver dag.
Efter Ole har Lis besluttet sig for ikke at
involvere sig i noget fast foreløbigt. Det har
resulteret i flere løse forhold, bl.a. med
kollegerne. Lis er måske lidt “billig” men
skjuler det rimeligt godt ved at udnytte sin
professionelle stilling til at være bestemmende.

KOLLEGERNE
Jens Steffensen, journalisten, er en selvsikker
ung mand, der arbejder hårdt, hvilket Lis værd-
sætter. Han er meget liberal, så det hænder, at
deres samtaler ender i en heftig diskussion.
Christian Hulgaard, kameramanden, er
energisk og altid klar på at filme, hvad det skal
være, hvilket passer fint til Lis' vision om at
lave afslørende, afdækkende tv. Desværre
fokuserer han mere på pengene end ideologien.
Hos DR kender Lis produceren, Poul
Lemann. De to havde en affære mens hun også
var ved DR. Hun har ikke snakket med ham
siden, men måske kan de finde ud af noget på
denne tur. Han er godt nok lidt stiv i kanten,
men hvad?
Lis husker også at have mødt journalisten,
Kurt Dahl-Ovesen, men kender ham ikke.


