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Indstilling af Sebastian Stryhn Kjeldtoft for rekonstruktionen af Operation Alamo: Evakueringen
fra Kabul

”Der går jeg langt, i forhold til, at vi faktisk er ved at pakke sammen og burde fokusere på det. Men
vi tager ud for at hjælpe en 11-årig dreng, fordi det giver mening for os, og selv om der en risiko
forbundet med det. Der er 10.000 mennesker, vi ikke kan hjælpe, og det er skrækkeligt. Men vi
hjælper den 11-årige dreng, og han får muligheden for at få et nyt liv og gøre gavn i det danske
samfund. Det vil jeg altid huske”.

Chef for jægersoldaterne i Kabul Jens Peter Blomqvist fortæller om den dramatiske redningsaktion
af drengen, inden det sidste Hercules-fly fra Kabul letter med 89 mennesker om bord onsdag 25.
august. På flyet sidder 39 danske embedsmænd, diplomater og soldater, der i 11 dage arbejdede
døgnet rundt i den største danske evakueringsindsats siden 2. Verdenskrig.

Dagen efter detonerede en selvmordsbombe foran Abbey Gate ved lufthavnen i Kabul. Mindst 95
blev dræbt, heraf 13 amerikanske soldater. Danske jægersoldater arbejdede 100 meter fra
eksplosionen dagen forinden.

I kamp mod tiden lykkedes det for det danske redningshold at hjælpe mere end 1000 mennesker ud
af Kabul under ekstreme vilkår, inden vinduet for evakueringer lukkede ned.
Den militære redningsaktion fik navnet Operation Alamo.

Politiken-journalist Sebastian Stryhn Kjeldtoft interviewede gennem en måned 24 øjenvidner til
evakueringen fra Kabul. Soldater, flygtninge, diplomater og sundhedspersoner genfortalte
operationen, som de huskede og oplevede den. Om tragiske dødsfald og tårevædede
genforeninger. Og om at lykkes – på trods af panikagtige scener af desperate afghanere og danske
redningsfolk i Kabul.

Den journalistiske rekonstruktion skriver sig ind i danmarkshistorien, fordi den beskriver den største
evakueringsindsats, Forsvaret nogensinde har gennemført.

Flere af kilderne er svært tilgængelige, men de har alligevel valgt at fortælle om deres bidrag til
operationen. Sebastian Stryhn Kjeldtoft har tilsvarende fået adgang til unikt materiale, der ikke
tidligere har været offentliggjort, af private optagelser, billeder og oplysninger, der indgår i artiklen.

Vi får adgang til hidtil lukkede rum, blandt andet til operationsrummet på 6. sal i
Udenrigsministeriet og videooptagelser fra jægersoldaternes hjelmkameraer i Kabul. Dertil har
læger, sygeplejersker og soldater delt deres private fotos fra Danmarks interimistiske hovedkontor i
Islamabad lufthavn.

Oberst og chef for Forsvarets udsendte bidrag, Charlotte Wetche, fortæller i artiklen, hvordan hun
hjælper med at holde og skifte et nyfødt spædbarn, der bliver puttet om natten i en improviseret
krybbe bygget af en Bilka-papkasse. Det foto indkapsler de vilkår, men også den kreativitet, som
Operation Alamo blev udført under.

Historien beskriver ikke det politiske forløb op til og under Operation Alamo, men er et bagtæppe i
fortællingen. De ekstreme og til tider uretfærdige vilkår, danske embedsmænd arbejdede under, er
en konsekvens af mangelfulde politiske beslutninger, som ofte kom alt for sent. Operation Alamo
blev udtænkt søndag 15. august om formiddagen, fordi de eksisterende politiske planer og
tovtrækkerier slog fejl, mens Taleban-krigere indtog Kabul, langt tidligere end USA, Danmark og en
række vestlige lande havde forventet.

Der opstår professionelle venskaber mellem fx oberst Charlotte Wetche og den danske ambassadør
i Pakistan, Lis Rosenholm, som er afgørende for, at Operation Alamo lykkes trods tovtrækkeri med
pakistanske myndigheder, der gentagende spænder ben for den danske evakueringsindsats.

Frem for alt er det en historie om, hvordan diplomater, soldater, læger og sygeplejersker
samarbejder, tænker kreativt, uddelegerer ansvar og træffer hurtige beslutninger, som måske
bryder med politiske rammevilkår i enkelte situationer, men som redder menneskeliv under
ekstreme forhold.

Efter 20 års krig i Afghanistan skriver Talebans magtovertagelse og evakueringen fra Kabul sig ind i
verdenshistorien. Sebastian Stryhn Kjeldtoft bør anerkendes med Cavlingprisen for at skrive
Operation Alamo ind i danmarkshistorien, da det lykkes danske soldater, diplomater, læger og
sygeplejersker at redde over 1000 mennesker ud af Kabul på 11 dage.
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