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BERLIN/KØBENHAVN
Hvor langt var den syriske
asylsøger Dieab Khadigah
klar til at gå for terrornetvær-
ket Islamisk Stat (IS)? Ville
han kun transportere forskel-
lige løsdele til fremstilling af
en bombe til København? 

Eller var han klar til selv at
bringe bomben til spræng-
ning i den danske hoved-
stad? 

Spørgsmålet har domine-
ret sagen imod Khadigah ved
landsretten i Ravensburg i
knap en måned.

Her var den 21-årige ankla-
get for planlægning af et ter-
rorangreb og drab på flere
personer, efter at han i no-
vember blev stoppet af tysk
politi med rygsækken fuld af
materiale – herunder 17.000
tændstikker – til at lave en
bombe med. 

Det skete, efter at dansk
politi havde afvist Khadigah
ved den danske grænse, fordi
han ikke havde pas med.

Under det første retsmøde

den 19. juni hævdede Khadi-
gah, at han kun ville hjælpe,
ikke selv dø eller dræbe for
sagen:

»Hvis jeg havde villet gøre
noget, kunne jeg have gjort
det her i Tyskland,« lød det
via tolken.

Men under det femte og
formentlig sidste møde i sa-
gen onsdag stod det klart, at
dommeren ikke troede på
Khadigahs forklaring. Ved
middagstid blev den unge sy-
rer, som kom til Tyskland i ju-
ni 2015, idømt seks år og seks
måneders fængsel.

Dommer: Han ville dræbe
Dermed gik dommeren læn-
gere end de fem år, anklage-
ren havde krævet. Og det sås
på Khadigah, som ellers har
forholdt sig roligt under hele
retssagen og ikke udvist følel-
ser eller andre reaktioner.

»Han var chokeret. Man
kunne se, han lige var nødt til
at bruge et par sekunder på at
forstå det hele,« fortæller
Dirk Grupe, der er journalist
på den lokale avis Schwäbi-
sche Zeitung og var til stede i
retten under domsafsigelsen.

Det samme indtryk fik
Khadigahs forsvarsadvokat,
Werner Haimayer:

»Han er en ung mand, og
det er først nu, han er be-
gyndt at forstå, hvad han har
indladt sig på. Og så var han
selvfølgelig ret skuffet, fordi
dommen var længere end an-
klagerens krav,« lød det fra
Haimayer på telefonen. 

Ifølge forsvarsadvokaten
er det ikke umuligt, at retten

med det halvandet ekstra år
har givet efter for »et vist pres
fra offentligheden«. 

Desuden, tilføjede Hay-
maier, har man ønsket at sen-
de et signal til omverdenen
om, at man ikke tager let på
den form for forbrydelser. 

Dommerens overbevis-
ning om, at Khadigah rent
faktisk ville sprænge sig selv i
luften for at dræbe andre,
havde flere årsager. 

F.eks. at Khadigah i beske-
der til sine IS-kontakter i Sve-
rige, der gav ham ordrerne til
det hele, selv skal have meldt
ud, at han var klar til at begå
mord. 

»Kernen er, at han har er-
klæret sig parat til at begå
mord,« slog dommeren fast i
begrundelsen. 

Desuden mente dommer-
panelet, at det talte imod
Khadigahs version, at han
hverken havde en returbillet
eller skiftetøj med, da han
rejse nordpå i november. 

Dertil kommer nogle af-
skedsbreve og bombeopskrif-
ter, der blev fundet på Khadi-
gahs telefon. Den efterlod
han også i Tyskland, før han
tog afsted. 

Khadigah har nu en må-
ned til at anke dommen,
men ifølge forsvareren er det
ikke umiddelbart den unge
syrers ønske. Haimayer me-
ner heller ikke, at en appelsag
vil gøre situationen bedre. 

Desuden er Khadigah ble-
vet idømt en ungdomsstraf,
som lægger vægt på at ud-
danne og hjælpe folk videre
til et lovlydigt liv. 

»Så kan han allerede nu
komme i andet fængsel og
komme i gang med at lære
tysk,« forklarer forsvarsadvo-
katen.

PET holder øje
Morten Vogelius, chef for
PET’s Efterretningsafdeling
sagde onsdag, at PET har haft
et tæt samarbejde med
relevante myndigheder i
Danmarks nabolande om sa-
gen.

»Sagen er et eksempel på
det trusselsbillede, som vi
igennem længere tid har set i
Danmark, og som PET løben-
de følger udviklingen af. Den
aktuelle sag har ikke ændret
ved PET’s vurdering af terror-
truslen mod Danmark, som
fortsat er alvorlig.«

TERRORPLANER

Sagen kort

Den 20. november 2016 blev
den dengang 20-årige Dieab
Khadigah anholdt af tysk politi,
fordi han under en rejse til Dan-
mark i bagagen havde en pakke
fyrværkeri, 17.000 tændstikker,
17 batterier, 2 køkkenknive 
på 18 cm og 5 walkie-talkier.

Khadigah blev siden tiltalt for
planlægning af et terrorangreb
og drab på �ere personer.

Retssagen imod ham påbegynd-
te ved landsretten i Ravensburg
den 19. juni. Der er blevet 
afholdt i alt fem retsmøder.
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Under retssagen har den nu terrordømte Dieab Khadiga virket rolig og upåvirket af de hårde anklager imod ham. 
Onsdag blev han dog rystet, da han �k sin dom på seks år og seks måneders fængsel for planlægning af terrorangreb 
og drab på �ere personer i Danmark. FOTO: KARL-JOSEF HILDENBRAND/AP

En 21-årig syrer, der blev
stoppet, da han var un-
dervejs til København
med bombe-ingredien-
ser i tasken, blev onsdag
idømt seks år og seks
måneders fængsel.

”Tændstikmand” i fængsel

Tyrkiet: Præsident Recep
Tayyip Erdogan har i et
interview med BBC ud-
talt, at de fleste indbygge-
re i Tyrkiet ikke ønsker et
medlemskab af EU. »Det
vil være en trøst, hvis EU
siger, at man ikke kan
acceptere Tyrkiet som
medlemsland,« sagde den
tyrkiske leder i BBC-pro-
grammet Hardtalk. »Tyr-
kiet er i stand til at stå på
egne ben,« sagde han.
Erdogan afviste i intervie-
wet med BBC, at Tyrkiet
har fængslet 150 journa-
lister. »Kun to personer
med pressekort er i fæng-
sel,« sagde Erdogan. Ud-
talelserne blev fremsat,
samtidig med at Tyrkiet
forlængede fængslinger-
ne af Idil Eser, den lokale
direktør af Amnesty In-
ternational, og ni andre.
Erdogan blev interviewet
knap et år efter det fejl-
slagne militærkup i Tyrki-
et den 15. juli 2016. /ritzau/

Erdogan: EU
spilder vores tid

Indonesien: Indonesiens
præsident, Joko Widodo,
har underskrevet et de-
kret, der giver regeringen
mulighed for at forbyde
ekstremistiske og radikale
organisationer. Det sker i
et forsøg på sætte en
stopper for organisatio-
nen Hizb ut-Tahrir og
andre lignende organisa-
tioner. Hizb ut-Tahrir er
et sunnimuslimsk poli-
tisk parti, der arbejder for
at etablere et kalifat med
islamisk lov, sharia, som
grundlag. Partiet er for-
budt i Tyskland. Det er
også ofte blevet foreslået
af danske politikere, at
Hizb ut-Tahrir skal gøres
ulovligt. AP

Hizb ut-Tahrir
bliver forbudt

Irak: Den amerikansklede-
de koalition, som be-
kæmper Islamisk Stat i
Mosul, siger, at en rap-
port fra Amnesty Interna-
tional om kampene, er
»uansvarlig«. Rapporten
kritiserer soldater og mili-
tæret for at overtræde fol-
keretten og humanitære
love, fordi de ikke har ta-
get tilstrækkeligt hensyn
til civile. Den amerikan-
ske oberst Joe Scrocca,
som er talsmand for koa-
litionen, siger til AP, at
»krig er ikke behagelig,
og det ville være tåbeligt
at foregive, at den burde
være det«. Amnesty me-
ner, der ikke blev taget
hensyn til civilister. AP

»Amnesty er
uansvarlig«

Selv om det isbjerg, der
onsdag brækkede af Ant-
arktis, med sine ca. 6.000
kvadratkilometer – eller
næsten samme størrelse
som hele Sjælland – er et af
de største isbjerge, man
nogensinde har registre-
ret, er det ikke isbjerget i
sig selv, der bekymrer for-
skerne mest. 

Det er derimod al den is,
der findes inde bag ved –
og som måske vil begynde
at glide ud i havet, nu hvor
”proppen” er ude af hul-
let.

Sådan lyder vurderin-
gen fra bl.a. Sebastian
Mernild, dansk professor
og leder af klimaforsk-
ningscenteret Nansensen-
teret i Bergen i Norge.

Onsdag konstaterede en
satellit, at sprækken i isen
ved Den Antarktiske
Halvø, der de seneste må-
neder er blevet længere og
længere, endelig havde
skilt isbjerget fra det ant-
arktiske kontinent. Det fik
straks klimaforskere til at
advare om, at det kan bli-
ve starten på noget endnu
større – der kan få betyd-
ning for mennesker over
hele kloden.

Larsen C er en iskappe,
der ligger oven på eller i
vandet, så hvis et større
stykke is brækker af, vil det
ikke umiddelbart få nogen
stor betydning for vand-
standen i verdenshavene.

»Det interessante er,
hvad der nu vil ske med al
den is, der ligger på fast-
landet inde bagved,« for-
klarer Sebastian Mernild.

»Det er svært at estime-
re, hvor meget det vil be-
tyde for verdenshavene,
men de seneste tal siger, at
det kan få vandet til at sti-
ge med op til 10 centime-
ter. Der er dog meget stor
usikkerhed. Og under alle
omstændigheder kommer
vi ikke til at se en stigning
på 10 centimeter over et
eller to år, men over de
kommende årtier eller
måske 100 år.«

Samtidig peger Sebasti-
an Mernild på, at det er
endnu et eksempel på de
stadig hyppigere, ekstre-
me klima-hændelser
rundt i verden. Ifølge ham
fordi både havvandet og
atmosfæren er blevet var-
mere de senere år.

LARS FROM
lars.from@jp.dk

Gigantisk
isbjerg 
kan give 
problemer
Et af de største is-
bjerge nogensinde
brækkede onsdag af
Antarktis. Det kan få
havet til at stige.


