
1 
 

Sensorveiledning eksamen møna1000, høst 2018 

Alle må svare på både A og B. Det anbefales å bruke om lag like lang tid på hver.  

A. Besvar kort 8 av følgende 11 spørsmål.  

1. Hvem var de «rettledede» kalifene og hvordan døde hver enkelt av dem?  

Abu Bakr, 632-34, var 61 gammel da ble kalif, og døde naturlig død, alderdom.   

Omar (Umar), 634-644. Drept av slave, hadde i følge Vikør ikke noe med politikk å gjøre. 

Uthman, 644-656, drept av opprørere fra provinsene som misfornøyde med Mekka-klanenes 

dominans. 

Ali, 656-661, drept av en av sine egne, en såkalt kharijia  som misfornøyd med politisk 

kompromiss med Muawiya/umayyadene. 

2. Nevn noen grunner til at det osmanske styret ble det islamske riket med lengst levetid.  

 

For det første brøt osmanerne med familiestyret og slapp dermed intern svekkelse gjennom 

intern strid innen ulike familieforgreningene slik man hadde sett i foregående dynastier.  

For det andre utviklet osmanerne et system hvor posisjonene i de tre hovedbestanddelene i 

riket; byråkratiet, hæren, og de lærde, ble rekruttert basert på kvalifikasjoner, eksempelvis 

devshirme-systemet (byråkratiet), janisharene (militæret) og ilmiye (de islamsk lærde).  

 

3. Hva betyr «wasta»? 

Å ha innflytelsesrike kontakter, gjennom slektskap, vennskap arbeid eller lignende, som kan 

hjelpe en til å få ting gjort eller sørge for at avgjørelser fattes til egen fordel. Forbundet med 

klientelisme og korrupsjon, og et symptom på mangel på mangelfulle åpne demokratiske 

kanaler. 

 

4. Gi eksempler på noen former for sosial aktivisme i Midtøsten. 

Fra Asef Bayat som skiller mellom seks former: 

i. Urbane protester og opptøyer. Kjennetegnet ved spontane, ikke vedvarende opprør.  
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ii.  Fagforeningsaktivisme. Men problem med mangel på frie fagforeninger, og stor 

uformell sektor der arbeidstagere utenfor regulert arbeidsliv. 

iii. Lokalsamfunn aktivisme. Mindre utbredt Midtøsten enn eksempelvis Latin 

Amerika, i større grad knyttet til familie og moske nettverk og dermed et skille 

mellom «innenfor og utenfor.» 

iv. Sosial islamisme. Problem: Ekskluderende for ikke-troende/praktiserende. 

v. NGO’er. I hovedsak donorskapt og ikke genuint sivil samfunn.  

vi. «Quiet Encroachment», selvtilegnelse, direkte, lyssky aksjoner – den form form 

for aktivisme som mest utbredt. 

 

5. I hvilke arabiske republikker brøt det ikke ut opprør under Den arabiske våren, og 

hvordan kan man forklare dette? 

Libanon og Algerie, begge steder vært igjennom ødeleggende borgerkriger med høye tapstall 

ila siste generasjon, noe som bidrar til at terskel høyere for å bidra til å endre status quo og 

risikere ny ufred/ starte opprør med uoverskuelige konsekvenser. 

6. I hvilken Gulf-stat var det mest uro under den arabiske våren, og hva var årsaken til 

dette? 

Bahrain, knyttet til sunni-minoriteten sin monopolisering av makt, protester skapte bevegelse 

særlig blant forfordelte sjiaer, noe som igjen bidro til saudiarabisk invasjon og saudiske 

beskyldninger om iransk innblanding. Ikke bare sjiaer demonstrerte imidlertid, slagordet blant 

demonstrantene var «ikke sjia, ikke sunni, bare bahraini.» 

7. Hva menes med «jihadi-salafisme»? Er Hamas en jihadi-salafistisk gruppe? 

For det første er jihadi-salafi grupper regnet som mer ekstreme og uforsonlige enn andre 

grupper. For det andre baserer de seg mer på salafi eller wahabi- religiøs tradisjon og diskurs 

enn mer pragmatiske islamist grupper knyttet til Det muslimske brorskapets ideologi. For det 

tredje er salafi-jihadistiske grupper mer anti-vestlige og internasjonalt orienterte enn andre 

islamistgrupper. Hamas er en nasjonal bevegelse, ikke internasjonalistisk, og er utgått fra Det 

muslimske brorskapet i Palestina snarere enn å være ideologisk forankret i wahabisme, og er 

følgelig ikke en jihadi-salafistisk gruppe.  
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8. Hva er forskjellen på De palestinske selvstyremyndighetene (PA) og den palestinske 

frigjøringsbevegelsen PLO? Hvilken av disse to representerer i følge Oslo-avtalen alle 

palestinerne?  

PLO ble opprettet i 1964 av Den arabiske liga, og overtatt av de palestinske militsgruppene i 

1968-9. PLO hadde bare sekulære medlemsgrupper og ble gjennom Oslo-avtalen anerkjent av 

Israel og det internasjonale samfunnet som det eneste representative organ for alle palestinere 

innen og utenfor Palestina. PLO har i sin konstitusjon at deres parlament, Nasjonalrådet, skal 

velges men har aldri gjennomført valg. PA ble opprettet i 1994 som midlertidig myndighet for 

palestinerne på Vestbredden og i Gaza, og er formelt underlagt PLO. PA har gjennomført valg 

til president og parlalement (Legislative Council), senest i 2006, da Hamas vant.   

9. Hvilke maktinstitusjoner/posisjoner i det iranske statssystemet er ikke folkevalgt?  

Vokterrådet og revolusjonens leder er ikke folkevalgte. Revolusjonens leder må være en 

«mujtahid», det vil si en som er kvalifisert til å utføre selvstendig ijtihad, og er den øverste 

makta i statsapparatet.  Vokterrådet består av lærde (valgt av den såkalte ekspertforsamlingen), 

som har vetorett både når det gjelder lover og kandidater til de viktigste valgte posisjonene 

(parlament og president).      

                     

10. Hvilken etnisk tilhørighet har Det demokratiske unionspartiet (PYD). Hvilken støtte 

har PYD hatt utenfor Midtøsten? 

 

PYD er kurdisk, og tok i 2012 kontroll over store områder nord i Syria da regimet trakk seg ut. 

Gruppens militære arm, (YPG) har fått militær trening av USA og USA har sett på gruppen 

som sin mest kapable allierte i kampen mot IS i Syria. Samtidig har PYD beholdt nære bånd 

med Russland. Tyrkia ser imidlertid på PYD som en forgrening av Det kurdiske 

arbeiderpartiet, PKK, som i følge Tyrkia er en terrororganisasjon.  

 

11. Hvordan oppstod Den islamske staten (IS)? Er IS en del av al-Qaida? 

Den islamske staten (IS) ble erklært av Abu-Bakr al-Baghdadi i Mosul, Irak, 29. juni 2014. 

Gruppen byttet samtidig navn fra ISIS, Den islamske staten i Irak og al-Sham (Syria, Libanon, 

Jordan, Israel og Palestina). Forløperen vokste frem av kaoset i Irak etter den britisk-

amerikanske invasjonen av landet i 2003, hvor Abu Musab al-Zarqawi dannet Al-Qaida i Irak. 

ISI, den islamske staten i Irak dannet i 2006 var en forlenger av denne gruppen.  
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I 2011 hadde ISI og al-Baghdadi dannet en al-Qaida gruppe i Syria, ”støttefronten, Jabhat al-

Nusra” (kjent for offentligheten i 2012). Dette ble en av de mest slagkraftige væpnede 

gruppene i Syria. Da IS ble erklært i Mosul erklærte al-Baghdadi at støttefronten var en del av 

IS. Gruppens ledere fremholdt imidlertid at de var en selvstendig gruppe knyttet til al-Qaida, 

og dermed splittet «støttefronten» og IS. Mens Jabhat al-Nursra søkte å bli en del av det brede 

opprøret i Syria gikk IS mer brutalt fram. I 2014 erklærte al-Qaida at de tok avstand fra IS. 

Mens IS vokste ut av al-Qaida er det dermed i dag brudd mellom al-Qaida og IS.  

B. Besvar 1 av oppgavene.  

1. Redegjør for hvordan skillet mellom sunni- og sjia-islam oppstod, og for hvordan 

dette skillet også preger politikk i Midtøsten i dag.  

Relevante momenter:  

 Det første momentet er striden om etterfølgere etter profeten og den første 

borgerkrigen knyttet til slaget i Siffin i 557 mellom Ali og umayyadene med 

Muawia på den andre, og særlig drapet av Alis sønn Hussain, i Kerbala i 680. 

Betydningen av sjia er parti, de som knytter seg til Alis og Husseins kamp.  

 Utformingen av sjia som en egen retning innen islam skjedde imidlertid først på 

slutten av formingstiden, med en teologi om at vervet som leder for Guds samfunn 

gikk i arv, også etter Hussein, gjennom en rekke av «imamer» (som her betyr 

etterfølger etter profeten, som besitter en spesiell makt eller kunnskap).  

 I nyere tid er imidlertid 1501 i Iran vannskillet, da sjia-islam (tolver retningen) blir 

innført som statsreligion av kongen, shahen, Ismail. Siden forble sjia statsreligion i 

safavide-riket og etterkommende perserriker fram til i dag. 

 Etter Berlin-murens fall har det blitt referert til en ny kald krig i Midtøsten, 

mellom sjiamuslimske Iran på den andre siden og sunni-islamske Saudi Arabia, 

med ulike allierte, på den andre siden. Men det også en konflikt knyttet til 

forholdet til USA og Vesten, der «moderate» regimer alliert med USA utgjør 

sunni-alliansen.  

 Etter den arabiske våren har det blitt pekt på at «sekterifisering» har blitt en 

strategi: å fremstille uro og opprør som uttrykk for religiøs konflikt. Særlig har det 

blitt brukt om Saudi Arabias forsøk på å avlede oppmerksomhet mot 

demokratibevegelsen i regionen, eksempelvis i Bahrain etter protestene der.  
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2. Både i Egypt og Tunisia førte folkelige protester til diktatorers fall i 2011. Diskuter 

hvorfor man i perioden etterpå har fått et demokratisk styre i Tunisia men ikke i Egypt.  

 

 Besvarelsen bør først kunne presentere bakgrunnen, opptakten til diktatorenes fall 

(side 155 – 164, Nordenson).  

 Det viktigste analytiske poenget er to ting:  

1. Forskjellen i politisk kultur, hvordan Det muslimske brorskapet i Tunisia, al 

Al-Nahda og deres leder i Tunisia, Rached Ghannouchi, satte Tunisia foran sin 

egen bevegelse. De var på en helt annen måte villig til å inngå smertefulle 

kompromiss og gi fra seg makten enn sitt søsterparti i Egypt, hvor forholdet til 

opposisjonen var preget av konfrontasjon og mangel på kompromissvilje (for 

eksempel i arbeid med ny grunnlov).  

2. I Egypt utgjorde militæret en såkalt «dypstat», en stat i staten med sterke 

egeninteresser økonomisk, noe som ikke var tilfellet i Tunisia. Derfor var ikke 

militæret på samme måte en aktør som stod i veien for demokratisk utvikling i 

Tunisia slik som i Egypt, hvor militæret underhånden kunne bidra til å skape 

en kaotisk situasjon for selv å ta makten med ikke ubetydelig folkelig støtte.   

 

3. Diskuter sammenhengen mellom ungdom og politisk ustabilitet i Midtøsten.  

 Bayats forståelse av youthfulness bør legges til grunn, hvordan ungdom er en relativ 

kategori heller enn knyttet til alder, som en fase mellom barn og voksen, uten ansvar. 

Når man ikke får jobb eller blir gift forlenges denne fasen og man får mer koherente 

ungdomskull, som blir sterke som såkalte non-movements, dvs grupper med 

fellestrekk uten at de er bevisst, kollektivt organisert.  

 Demografer har pekt på at ingen faktorer samvarierer sterkere med politisk vold i et 

samfunn enn unaturlig høye ungdomskull. Dette er situasjonen i Midtøsten i dag der 

man i siste generasjon går har gått igjennom en såkalt demografisk transisjon, fra høye 

til lave fødselsrater – og lave dødsrater. Samtidig har man i etterkrigsgenerasjonene 

hatt en økende middelklasse i den forstand at man har hatt en utdannelsesrevolusjon –

hvor de som er utdannet ikke får omsatt sin utdannelse i jobb. Dette har skapt et stort 

gap mellom forventning og tilfredsstillelse (Tuastad, Nordenson, Singermann).  
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 Cases som forklarer dette er blant annet former for uformell sektor, eksempelvis uro 

på fotballarenaen (Tuastad), og frustrasjon som følge av høyere krav for å bli gift noe 

som fører til høyere ekteskapsalder samtidig som seksualitet utenfor ekteskapet er tabu 

(waithood, Singerman). Dette gjør at tradisjonelle former for makt som klientelisme 

og patriarki (Hamzeh, Suad) er utdatert som norm blant dagens ungdomskull, samtidig 

som de langt på vei tvinges til å reprodusere dem (eksempelvis bidra til å opprettholde 

utvidede hushold og patriarkalske strukturer for å kunne bli gift).  

 Det kan også nevnes at jihadisme har vist seg å ha særlig appell blant unge, knyttet til 

hvordan jihadistgrupper er svært anti-patriarkalske (når det gjelder eldremakt  og 

klientelistnettverk) og anti-tribale. Jihadismen kan slik forstås som en form for 

ungdomsopprør (Lia).  

 

Karaktersetting 

Del A: 

Først kvantifiseres småspørsmålene (1=F, 6=A. Skalaen er 1-12=F, 13-19 E, 20-26 D, 27-

33 C, 34-40 B og 41-48 A. En F oppgave har få eller ingen av momentene det nevnes. En 

A har så godt som samtlige. En C har de fleste av de elementære momentene. Dette er en 

rettesnor, det er rom for skjønn. 

Del B: 

For del B har tilsvarende en F få eller ingen av momentene. For E oppgaver er mangel på 

pensumkjennskap åpenbart. For D er det mangler men et visst pensumkjennskap og noen 

momenter på plass. For C er det en klar forståelse av oppgaven og relevante momenter. 

For B er de fleste momentene på plass, samt synliggjøring av god pensumbeherskelse. A 

utmerker seg ved overbevisende kunnskapsbeherskelse og evne til å anvende 

pensumlitteratur i selvstendig analyse og diskusjon.  

Del A og B vektes i utgangspunktet likt. Ved ulik karakter på A og B er det grad av sterke 

eller svake karakterer på de to delene som bestemmer (eksempel: C+ og D gir C). 


