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Introduktion 
Hanne Kirstine Adriansen og Helle Malmvig

I Danmark er interessen for Mellemøste steget markant de seneste år. 
Alt fra sprogkurser i arabisk, til teaterstykker og litteratur fra regionen er  
populære som aldrig før. Den eksplosive interesse for Mellemøsten skal 
blandt andet ses i lyset af Danmarks stigende engagement i regionen. 
Danmark har i 2002 lanceret det såkaldte “Arabiske Initiativ”, der søger 
at fremme demokratisering og udvikling i regionen og danske styrker har 
været udstationeret i Irak siden 2003. Mellemøsten er kort sagt både blevet 
en del af dansk udviklings- og sikkerhedspolitik. Det er dog ikke bare i  
Danmark, at Mellemøsten står højt på dagsordenen. Verden over fylder  
Mellemøsten avisforsider og nyhedsprogrammer. Interessen for regionen er 
stor, og mange vil gerne forstå baggrunden for de historier om krig og kon-
flikt, som vi dagligt bliver konfronteret med.

Denne bog går bag om de aktuelle begivenheder, som vi præsenteres 
for i den daglige nyhedsstrøm. Den sætter fokus på de politiske og soci-
ale forhold, som præger regionen og den vestlige verdens forhold til re-
gionen i dag. Det gør vi ved at sætte Mellemøsten i et internationalt, re-
gionalt og lokalt perspektiv. Emnerne spænder således lige fra den fra den  
amerikanskledede krig i Irak til den nye familielovgivning i Marokko; fra  
Israel-Palæstina-konfliktens betydning for antisemitismen i Europa, til  
Algeriets forsøg på at gøre sig fri af ti års blodig borgerkrig og undertryk-
kelse.

Bogen indeholder ti kapitler skrevet af mellemøstforskere på Dansk  
Institut for Internationale Studier (DIIS) på baggrund af vores aktuelle forsk-
ningsprojekter. Hensigten er at give baggrund og indsigt i mellemøstlige 
forhold uden at medtage forskningens tunge teori- og noteapparat. Bo-
gen er således henvendt til alle, der har en interesse i og et vist forkund- 
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skab til regionen; eksempelvis journalister, embedsmænd, undervisere og 
studerende. Kapitlerne har uddybende tekstbokse og afsluttes med en “her 
kan du læse mere”-liste. Bogen kan derfor også anvendes i undervisnings-
sammenhænge, eksempelvis på højskoler, i samfundsfagsklasser på gym-
nasier, og i introduktionsforløb på universiteterne. 
 
Bogen indledes med Helle Malmvigs kapitel om demokratifremme som 
sikkerhedspolitisk instrument i Mellemøsten. I de seneste år har vestlige 
institutioner og regeringer lanceret en række initiativer, der skal fremme  
demokrati i Mellemøsten. Demokratifremme er ifølge vestlige rege- 
ringer nødvendigt for at forbedre de politiske og økonomiske vilkår for  
befolkningerne i regionen, men demokratifremme bliver også brugt som 
et middel til at bekæmpe de bagvedliggende årsager til de sikkerheds- 
politiske problemer i regionen, såsom terrorisme, religiøs radikalisme og 
politisk ustabilitet. Helle Malmvig sætter fokus på, hvorfor demokrati-
fremme er blevet en så udbredt sikkerhedspolitisk strategi, og peger på  
nogle af de grundlæggende problemer og dilemmaer, der gør det vanskeligt 
for vestlige regeringer at føre den nye sikkerhedspolitiske strategi til dørs. 
 
Peter Viggo Jakobsen argumenterer i sit kapitel for, at situationen i Irak 
nok er alvorlig men ikke håbløs, og at USA har gode chancer for at vinde i 
Irak. Kapitlet indledes med en analyse af USA’s håndtering af den væbnede 
opstand i Irak og viser, at amerikanerne har begået et hav af fejltagelser. 
Alligevel har USA gode muligheder for at nå sine mål i Irak, konkluderer 
Peter Viggo Jacobsen. Det skyldes dels, at USA ikke har råd til at tabe, dels 
at de etniske skillelinier i Irak og manglen på et politisk program forhindrer 
oprørerne i at opnå bred folkelig opbakning. Amerikanernes chance består 
derfor i at holde den politiske proces i gang og forbedre de irakiske politi- 
og sikkerhedsstyrkers evne til at bekæmpe oprørerne på egen hånd.

Det tredje kapitel har også et internationalt perspektiv, idet Cecilie Feli-
cia Stokholm Banke her diskuterer, hvordan stigningen i angreb på jøder i  
Europa hænger sammen med den israelsk-palæstinensiske konflikt og med 
de arabiske og muslimske indvandrersamfunds opfattelse af denne kon-
flikt. I kapitlet gennemgår Cecilie Felicia Stokholm Banke blandt andet 
forskellige definitioner af antisemitisme, og hun diskuterer, hvorvidt den 
nuværende definition skal udvides til også at omfatte kritik af Staten Israel. 
Kapitlet konkluderer, at det er nødvendigt at skelne mellem legitim politisk 
kritik af Israel og regulært jødehad, men dette kræver, at Europa finder en 
ny balance i sit forhold til Israel og sin fortolkning af 2. Verdenskrig. 
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Bjørn Møller anvender et regionalt perspektiv i sin analyse af sikkerheds- 
situationen i landene ved Den Persiske Golf. Han beskriver landene som 
et sikkerhedskompleks, altså som en gruppe af stater, hvis sikkerhed kun 
kan forstås i sammenhæng. Situationen i Golfregionen undersøges i lyset 
af både Irakkrigen, diskussionen om Irans mulige atomvåbenprogram og 
Vestens ønske om demokratifremme i regionen. Bjørn Møller konkluderer, 
at regionen omkring Den Persiske Golf er potentielt ustabil, både som følge 
af fjendtlige relationer mellem staterne og intern ustabilitet, samt at eksterne 
magter som USA og dets allierede har ikke gjort situationen bedre.

Tyrkiets komplicerede forhold til den øvrige del af Mellemøsten er temaet 
for Erik Boel og Jesper Møller Sørensens kapitel. Efter at have beskrevet 
Tyrkiets forhold til resten af regionen i et historisk perspektiv, analyseres 
landets relationer til tre vigtige nabolande – Syrien, Iran og Israel. For- 
holdet til disse tre lande har – ligesom relationerne til Vesten – været under  
forandring i de seneste år. Dette danner udgangspunkt for at analysere tesen 
om, at Tyrkiet kan være en “rollemodel” for landene i Mellemøsten, når det 
gælder om at få islam og demokrati til at gå i spænd. Efter at have præsen-
teret Tyrkiets styrker og svagheder i den forbindelse, konkluderer Erik Boel 
og Jesper Møller Sørensen, at Tyrkiet kan være en demokratisk rollemodel i 
forhold til regionen.

Mellemøsten er kendt som en af de mest krigshærgede regioner i verden. 
Dietrich Jung demonstrerer i sit kapitel, at forholdet mellem krig og stats-
dannelse hænger tæt sammen, når det gælder Mellemøsten, ligesom det 
har gjort det i den europæiske historie. Efter et kort historisk rids af de 
moderne mellemøststaters oprindelse fokuserer Dietrich Jung på regionens 
konfliktcentre – Palæstina, Den Persiske Golf, Kurdistan, Yemen og de syd- 
lige randområder af det tidligere Sovjetunionen – samt på situationen i Liba-
non og Afghanistan, hvor staterne stort set er gået i opløsning. Kapitlet viser 
således, hvordan nogle stater stadig mangler at etablere et monopol på volds-
midlerne, mens andre kun langsomt er begyndt på en demokratiserings- 
proces. 

Det regionale perspektiv fastholdes i Hanne Kirstine Adriansens kapitel 
om det egyptisk-israelske samarbejde siden Fredsaftalen fra 1979. Kapitlet 
undersøger, hvorfor Egypten og Israel stadig ikke har et normalt forhold. 
Perioden er ligefrem blevet kaldt “den kolde fred”, idet samarbejde mel-
lem Egypten og Israel går trægt og al tale om “normalisering” af forholdet 
mellem de to naboer er et ømtåleligt emne i Egypten. Kapitlet viser, at 
samarbejdet mellem Egypten og Israel skal ses i lyset af den arabisk-israelske 
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fredsproces, og ikke blot som et egyptisk-israelsk projekt. Selvom der ikke 
længere stilles spørgsmålstegn ved freden med Israel i store dele af den egyp-
tiske befolkning, så svinger egypternes villighed til at samarbejde i takt med 
fremskridt i den arabisk-israelske fredsproces. 

Michael Irving Jensen skriver om det internationale donorsamfunds ind- 
flydelse på det palæstinensiske ngo’er efter Oslo-aftalen i 1993. Denne aftale 
betød, at en stor del af den internationale bistand blev flyttet fra ngo’erne til 
det nyetablerede palæstinensiske selvstyre. Kapitlet fokuserer på, hvad dette 
betød for udviklingen inden for den sekulære del af det palæstinensiske 
ngo-samfund. Efter at have beskrevet de mange bistandsmidlers indflydelse 
på ngo-samfundet i 1990’erne, undersøger Michael Irving Jensen, hvorledes 
al-Aqsa-intifadaen har påvirket på de sekulære ngo’er og fået spørgsmålet 
om national selvstændighed højt på deres dagsorden igen. Hvorvidt dette 
på sigt kan danne baggrund for etableringen af et sekulært demokratisk 
alternativ til Fatah og Hamas diskuteres til slut.

Julie Pruzan-Jørgensens kapitel handler om en vidtrækkende reform af 
den marokkanske familielov, som fandt sted i 2004. Reformen er blevet 
udråbt både som en milepæl i beskyttelsen af kvinders rettigheder i Mellem- 
østen og som et eksempel på demokratisering i Marokko. Julie Pruzan- 
Jørgensen viser imidlertid, at situationen er mere kompleks, idet reformen 
formentlig først og fremmest har medvirket til at styrke den marokkanske 
konges autoritet og legitimitet. Kapitlets primære perspektiv er lokalt, men 
herfra udledes en række generelle betragtninger om demokratisering i Mellem- 
østen og vestlige reform initiativers muligheder for at opnå succes. 

I bogens sidste kapitel analyserer Ulla Holm situationen i Algeriet efter, 
at landet har været igennem mere end ti års vold og terror. Med valget 
af præsident Bouteflika i 1999 er volden aftaget, men Bouteflika står  
stadig over for en række store udfordringer. I kapitlet undersøger Ulla 
Holm, hvorvidt præsidenten vil være i stand til at møde disse udfordringer 
og hvilke sikkerhedspolitiske problemer, der fremover vil præge Algeriet. 
Ulla Holm påpeger, at det vil være vanskeligt for præsidenten at gennem-
føre de vidtrækkende sociale og økonomiske reformer, som han har sat sig 
for, og at det bliver vanskeligt fortsat at begrænse militærets politiske magt. 
Kapitlet konkluderer, at det meget vel kan blive befolkningens krav om 
mad og boliger, der kan få Bouteflikas magt til at vakle.  
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