Gerry Adams på blokvognen

Mens Gerry Adams og hans parti Sinn Féin er en politisk magtfaktor i Nordirland, er det den omvendte verden i Republikken Irland. Adams holdt derfor tale
på en blokvogn i Dublin.
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Dublin: Den hæse whiskey-hærgede vokal overdøves
og forsvinder med ét, da en stor dobbeltdækkerbus
kører imellem tilhørerne og den røde blokvogn, som i
dagens anledning er blevet til en scene. Som intet var
hændt, fortsætter den unge mand indædt sangene om
de irske helte, der døde martyrdøden for irsk frihed
i 1916. På blokvognens bagvæg er der aftrykt den irske uafhængighedserklæring og billeder af de mænd,
der førte an i Påskeoprøret. De blev nogle uger senere
henrettet af briterne. ”Sinn Féin ærer Påskeoprørets
faldne”, står der på en plakat foran blokvognen.
- ”You’re fuckin’ great singer,” brøler en mand, der
med sit lange hår, skæg og hullede vest ligner en hippie. Han svajer og kigger tilbage på de knap 50 fremmødte, der står på det brede fortov. De kigger op mod
den grå himmel, blafrer lidt med deres små grøn-hvidorange-farvede irske flag og snakker videre med sidemanden.
Adams is back
Pludselig er han der. Gerry Adams. Nærmest ud af det
blå står han tæt ved blokvognen, med cottoncoat og
fuldskæg. Manden der skabte krig – men også fred –
i Nordirland, og formanden for Sinn Féin. Nu ænser
ingen de tunge regndråber. Folk står i kø for at hilse
på Adams, få taget billeder og skrevet autografer. Han
stiller sig beredvilligt op, og giver det ene håndtryk efter det andet. I baggrunden høres trommen og lyden af
fløjter. Og snart skimtes et større optog af unge mænd,
der ikke bare slår – men tæsker løs på trommer, så
skindet – og tilhørernes trommehinder – nærmest er
ved at sprænges.
Adams går nu foran i optoget, og akkompagneret af
fløjter, trommesoloer og karseklippede mænd med diverse faner marcheres rundt i et regnfuldt og forblæst
Dublin centrum. Optoget ender senere på hovedgaden O’Connell Street. Den røde blokvogn har også
fundet vej og står parkeret foran The GPO – hovedpostkontoret, der tilbage i 1916 dannede rammen om
Påskeoprøret. Gerry Adams træder op på blokvognen
og går hen til mikrofonen. De omkring 70 tilhørere
lytter.

Den rette mand
En lille vejrbidt ældre mand med en grålig tweedhat
på hovedet baner sig længere frem. Han ser op på
Gerry Adams, der har talt i ti minutter, først på gælisk
– og siden på engelsk. Adams taler om hvordan den
irske regering har vanæret de faldne fra Påskeoprøret,
og hvor vigtigt det er for ham og Sinn Féin at sikre
social velfærd i Irland og at få folk til at stemme nej til
Lissabon-traktaten. Den lille flok af tilskuere klapper.
-”’G’ er dygtig”, kommer det vennesælt fra manden
med hatten. ”Han har virkelig gjort meget for partiet.
Dejligt at se ham i Dublin. Vi er ikke store her. Han
kan måske trække folk til”.
Adams er morder
På en Sinn Féin-plakat foran O’Sheas Hotel tæt på
O’Connell Street smiler Gerry Adams. Det er der
dog ingen grund til, hvis man skal tro Ann, en ældre
sorthåret dame og hendes ven Phillip, som sidder i
hotellets bar og får sig et par Guinness,
- ”Der er ikke mange i Republikken, der stemmer på
Sinn Feín”, kommer det fra Ann.
- ”De er venstreorienterede. Men det er ikke kun derfor, vi ikke stemmer på dem…”.
- ”Gerry Adams kan ikke løbe fra, at han som IRAleder var ansvarlig for uskyldige menneskers liv. Han
er en morder”, kommer det prompte fra Phillip.
Næste morgen smiler Gerry Adams ikke længere på
plakaten. Nogle har malet ansigtet over.
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Partileder for Sinn Féin siden 1983
Sinn Féins kongstanke er et forenet Irland
uden britisk indflydelse.
Før det var han næstkommanderende siden
1978
Det antages at Adams i 1970-årene havde en
fremtrædende stilling i IRA, men dette har
han selv konsekvent afvist
I november 2010 offentliggjort Adams, at han
ville afgive sin position som MP i House of
Commons, da han ønskede at stille op til det
kommende Irish General Election.
Da britisk lovgivning ikke tillader at man
afgiver sin position til en anden med mindre
man i stedet modtager en adelig titel, udnævntes Adams således til “Crown Steward
and Bailiff of the Manor of Northstead”.
Adams har siden protesteret offentligt og
nægtet at tage imod den britiske adelstitel.

