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BAGEFTER SER alt sa logisk ud. Selvfolgelig matte terroren na til Tyrkiet
netop i balancepunktet mellem den
muslimske og den vestlige verden.
Selvfolgelig matte al-Qaeda have et
horn i siden pa denne yen til USA, som
forer krig i Irak. Selvfolgelig ramte terroren en britisk bank, nar britiske soldater star skulder ved skulder med
amerikanske soldater i Irak. Og selvfolgelig retter terroristerne deres vaben mod joder i Istanbul, nar Tyrkiet
er yen med Israel. Selvfolgelig?
Sludder og vrovl. Hvis vi ikke passer
pa, overtager vi al-Qaeda-forbrydernes
sygelige argumenter.
Deres virksomhed handler om mord.
De slar ihjel, nar det passer dem. Resten er politisk staffage.
Alligevel sniger det sig ind, at der
nok er en vis meson i de aktioner, som
al-Qaeda og dets lokale operatorer gennemforer.
Perspektivet er dodsensfarligt.
Hvis vi accepterer logikken, at joder i
Tyrkiet er et 'naturligt' mal, fordi den
tyrkiske regering og den israelske regering samarbejder, gor vi alle joder
ansvarlige for Israels politik.
Nuvel, men sa Irakkrigen da? Er det
ikke naturligt, at USA's Irakkrig udloser terror som nu i Istanbul? Det bor
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Vi taber til terroren, hvis vi sager dens
forklaring eller losning i aI-Qaedas vaig af

det ikke vmre, og rmkkefolgen er i
hvert fald forkert. Al-Qaeda indledte
sin terror lmnge fOr krigen i Irak.
Bagefter er det let at se Tyrkiet — et
muslimsk samfund, der knytter sig til
vesterlandske demokratier, en ven af
USA og England — som et 'naturligt'
mal for en bevmgelse, som tilstrwber
teokratisk diktatur.
Men al-Qaeda har allerede {vet sa
meget terror mod bade kristne, hinduistiske, jodiske og muslimske samfund, at dets skruppelloshed er vel dokumenteret. Al-Qaeda bruger spredehagl, hvor dets operatorer er parate til
at dr.
Bomberne i Istanbul kunne lige sa
godt vmre sprmngt i Caracas, Kobenhavn eller Qatar.

Men noglen til al-Qaeda Jigger ikke i
terrorens gerningssteder, snarere i
dens bagland og hos terroristernes
sponsorer.
EKKOET fra bomberne i Istanbul efterlader derfor fire dodsensalvorlige og
deprimerende pamindelser.
Den forste er, at terrorkrigen hojest
er uafgjort. Meget terror er faktisk hindret siden angrebet pa World Trade
Center i september for to ar siden. Men
terroren er fortsat pa Bali, i Nairobi, i
Jakarta, i Djerba, i Casablanca, i
Riyadh og nu i Istanbul. Og FN's terrorpanel advarer mod ny terror. Flere
mennesker skal do. Vores efterretningstjenester er bagefter.
Den anden pamindelse er, at selv to

argumente:
it efter 11. septinber og to
ter
ledkmmpningen af Talebanreg ringen
Kabul er Afghanistan et omcIr jnings)unkt for terror. To af lordagens boni)emmnd i Istanbul havde ligesom tidigere terrorfaeller hentet inspiration i
kfghanistan. Andre retslose og konliktramte samfund pa Balkan, i KauKasus, Nordafrika og Sydasien har fOrt
Thefmstede sjmle ud i terrorens internationale netvmrk.

MEN AFGHANISTAN er endnu ikke
kijulpet ud af Talebans kloer. Tvaert[mod er der tegn pa, at den gamle
undertrykkende bevmgelse er pa vej
tilbage med vwbnede angreb pa pige31coler og internationale hjmlpearbejiere. Hvis Taleban igen vinder et fri3ted i Afghanistan, kan al-Qaeda fa en
ny fast base.
Og terrorister vil blive avlet af andre
konfliktramte, retslose samfund som
Tjetjenien, Kashmir og Palwstina — og i
lommerne af retsloshed og manglende
velfmrd i fejlslagne stater som Yemen,
Algeriet, Sudan, maske endda Egypten
og Saudi-Arabien. I disse lande finder
al-Qaeda og dets operatorer bade frivillige, penge og en moralsk klangbund
for deres hadefulde attentater.
Den tredje pamindelse er, at nok har
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US vist sig effekt v til at vinde krige.
Menente tillid til sin
antiterror, hvis det fortsmtter sin state til Pakistan og til Ruslands undertrykkelse af Tjetjenien og fortsat blmser pa Israels beswttelse af de
palmstinensiske omrader og den fortsatte konflikt i Kashmir. Og EU-kredsen kan heller ikke putte sig i skyggen
af USA's fejltagelser.
Den fjerde og uhyggelige parnindelse
er, at FN slet ikke er parat til at indfri
europmiske forhabninger om et hurtigt
alternativ til USA's magtanvendelse.
FN har trukket mange af sine hjmlpefolk ud af Irak og senest ud af det
sydostlige Afghanistan. FN har heller
ikke kunnet samle international stotte,
ikke engang europwisk, til en landsdwkkende fredsskabende styrke i Afghanistan. Og en snes andre konfliktramte lande venter pa FN's hjm1p,
FN's penge og FN's fredsbevarende
soldater. De kommer bare ikke. FN har
kun den styrke, verden giver organisationen. Men verden, inklusive Europa,
sidder pa hmnderne.
Resultat: Istanbul. Men der stopper
terroren ikke sit blodige spor.
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