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Afrikansk
helt får
hyldest i
Frankrig
Indvandrer fra Mali
får lovning på fransk
statsborgerskab efter
heltegerning.
PARIS

Studerende fra Moskva er utilfredse med at FIFAs fanzone er placeret lige ved siden af universitetet. Fra venstre er det de studerende: Nadezjda Brosjevitskaja, Kira Polisjuk og
Georgij Levikov. FOTO: GREGERS TYCHO

Fanzone skaber nabospektakler
Placeringen af en stor
fanzone ved et universitet i Moskva har udløst
protest mod de højrøstede fans, som skal
holde fodboldfest midt i
eksamenstiden.
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MOSKVA

Der er sat hegn op omkring
byggepladsen, og inde bag
gitteret ser man fodboldorganisationen Fifas logo for det
VM, der ruller af stablen i
midten af juni.
Ved siden af Moskvas universitet, hvis hovedbygning
huses i en karakteristisk kransekageagtig skyskraber fra
Stalin-tiden, er man i fuld
gang med at indrette den
zone, hvor bl.a. danske fans
vil kunne læske ganen og afsynge hjemlandets vemodige sange før den afgørende
puljekamp mod Frankrig.
Området ligger omgivet af
grønt, og der er første klasses
panoramaudsigt fra zonen
ud over millionbyen. I forgrunden ligger det store nationalstadion Luzjniki, lige på
den anden side af Moskvaﬂoden. Her spilles både
åbningskamp, en semiﬁnale

og ﬁnalen den 15. juli. Alt i alt
ville det være svært at ﬁnde et
bedre
sted
at
placere
faciliteterne for de mange titusinder fodboldfans, har man
tilsyneladende tænkt både
hos Moskvas bystyre, i den
russiske regering og hos Fifa.
Der er bare et problem: En
stor del af naboerne er rigtig,
rigtig trætte af projektet.
»Ville man have anlagt sådan noget ved universiteterne i Oxford eller i Cambridge
uden først at gennemføre de
nødvendige konsultationer?
Det tror jeg ikke,« lyder det
fra Nadezjda Brosjevitskaja,
en 24-årig biologistuderende
på universitetet, der i daglig
tale kaldes MGU.
Sammen med en aktionsgruppe har hun været med til
at samle 4.500 underskrifter
for at få fanzonen ﬂyttet,
f.eks. til Den Røde Plads eller
til et udstillingsområde i det
nordlige Moskva.
»Der bor 6.000 studerende
på kollegier her i universitetets hovedbygning. De skal
ﬁnde sig i larmen en hel måned, og der er eksamener
frem til den 1. juli,« siger
Georgij Levikov, som er 21 år
og studerer fransk på MGU.

Budget skaber bitterhed
Traﬁkken på universitetsområdet bliver ligeledes begrænset under VM, og det skaber
en række problemer i forhold
til institutionens daglige
drift, siger aktivisterne, som
har kæmpet mod fanzonen
gennem efterhånden mange
måneder.
Ifølge aktionsgruppen er
udgifterne til zonen i samme
størrelsesorden som universitetets budget for et helt år –

BILLETTER

Nattog til VM

Tæt på udsolgt
Der er solgt omkring 2,4 mio.
billetter til de 64 kampe i
VM-turneringen

Tag med Jyllands-Posten
på en eventyrlig togrejse
fra Moskva til det danske
VM-landsholds træningslejr ved Sortehavet og få
allerede inden det første
kampfløjt den 14. juni alt
at vide om den russiske
fodboldverden.
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Fraklip fra Rusland

Følg også med i reporternes videodagbog, hvor de
fortæller stort og småt om turen, som nok ikke kører på
skinner hele vejen. jp.dk/vmifodbold

Det svarer til, at 9 af 10 billetter
allerede er solgt, ifølge de
russiske arrangører
Russiske fans har købt 46 pct. af
billetterne, mens udlændinge
tegner sig for 54 pct.
Fans fra USA, Kina og de latinamerikanske lande har bestilt
ﬂest billetter
Forventningen fra russisk side
er, at der vil være udsolgt til
stort set alle kampe
Kilde: Vedomosti, JP
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og selv om der ikke er nogen
direkte forbindelse mellem
pengekasserne, skaber det
bitterhed på et tidspunkt,
hvor de studerende og ansatte på MGU, der regnes for
Ruslands førende universitet, mærker besparelser overalt.
»Situationen for russisk videnskab i dag er meget vanskelig. Mange unge forskere
forlader landet,« forklarer
Nadezjda Brosjevitskaja.
Sagen om zonen er politisk
delikat, for dels drejer det sig
om et universitet med en vigtig status i Rusland, og dels er
præsident Vladimir Putin
øverste bestyrelsesformand
for
både
MGU
og
den russiske organisations-

komité for VM-turneringen.
Aktivisterne fortæller, at
der har været eksempler på
pression både fra myndighederne, der holder nøje øje
med udviklingen, og universitetets rektorat.
I forhold til situationen i
ﬂere af de provinsbyer, der
også lægger faciliteter til turneringen, er moskovitterne
dog sluppet billigt. I russiske
storbyer som Jekaterinburg
og Samara vil nogle kollegier
blive lukket under turneringen, bl.a. for at skaffe overnatning til den talstærke russiske ordensmagt.
De protesterende i Moskva
har da også fået aftvunget
myndighederne enkelte indrømmelser – bl.a. er zonen

blevet ﬂyttet lidt længere
væk fra universitetet, og dens
volumen reduceret en del.
Fra bystyrets side har man
forsøgt at sælge øvelsen med
fanzonen som en slags oprydning i området, hvor man
bl.a. har luget ud i buskværket i det parklignende område uden om zonen. Det skulle angiveligt gøre livet sværere for kratluskere, der kunne
ﬁnde på at gemme sig her for
at overfalde de studerende.
Forklaringen har dog ikke
overbevist skeptikerne.
»Der er vist større risiko for,
at man bliver jaget af en fuld
fodboldfan end af sådan en
galning,« siger Kira Polisjuk,
en 22-årig, der læser tysk og
svensk på universitetet.

En 22-årig mand fra Mali
tøvede ikke, da han så en
ﬁreårig pige hænge i armene fra en balkon på femte
sal i en boligblok i Paris. På
et halvt minut klatrede
han op ad bygningen og
reddede pigen fra at styrte
i døden.
Redningsaktionen blev
ﬁlmet, og sekvensen er
blevet delt millioner af
gange på Facebook og
andre sociale medier.
Optagelserne
viser,
hvordan Mamadou Gassama lynhurtigt klatrer på
boligblokkens facade ved
at hæve sig op fra balkon
til balkon, indtil han når
op til femte sal og får løftet
den lille pige i sikkerhed.
Den 22-årige ”Spiderman” blev mandag inviteret til Elysée-paladset i
Paris, hvor præsident Emmanuel Macron takkede
den unge indvandrer personligt og lovede ham
fransk statsborgerskab.
Den 22-årige vil også
blive tilbudt et job som
brandmand, hedder det.
Borgmesteren i Paris,
Anne Hidalgo, har også
hyldet ham på Twitter og
ringet Gassama op for at
takke ham.

Kom til Paris fra Mali
»Han fortalte, at han var
kommet fra Mali for nogle
måneder siden med en
drøm om at opbygge en
ny tilværelse her. Jeg fortalte ham, at den heltemodige handling er et
eksempel til efterfølgelse
for alle borgere, og at Paris
helt klart vil støtte ham i
hans forsøg på at slå sig
ned i Frankrig,« siger
Anne Hidalgo.
Redningsaktionen
fandt sted i en forstad
nord for Paris lørdag aften. Et døgn senere havde
pressen fundet frem til
Gassama, som fortalte, at
han havde begivet sig ud
på klatreturen uden at
tænke sig om.
»Jeg så mennesker råbe
og biler, som dyttede. Jeg
klatrede bare op, gudskelov, og jeg reddede barnet,« siger han og tilføjer:
»Jeg følte mig bange, da
jeg reddede barnet. Da jeg
gik ind i stuen, begyndte
jeg at ryste og måtte sætte
mig ned,« siger han.
Det er blevet meldt til
myndighederne, at barnets forældre ikke var
hjemme,
da
pigen
havnede på balkonens
yderside.
Faren er blevet indkaldt
til afhøring, da han er mistænkt for at lade pigen
være alene uden tilsyn.
Pigens mor var ikke i Paris
på det aktuelle tidspunkt.
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