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3 hovedaspekter:

• globale økonomiske rammebetingelser

• hvorfor står autokratiske stater så sterkt i MØNA?

• oljens rolle


dvs:

politisk økonomi

et ganske abstrakt tema, men viktig å forstå rammebetingelsene/sammenheng


===

[i tillegg til det som følger i presentasjonen nevner jeg her nede noen stikkord/temaer fra CS som det også kan være lurt å legge merke til]: 

* Avkolonisering, men

* hegemonial rolle av tidl. kolonimakter el. multinasjonale selskap

* ARAMCO (CS 198 ss) som eksempel. [Aramco magazine <https://www.aramcoworld.com>?]

* Den kalde krigens betydning (MØNA-stater utnytter rivaliteten for å få militær & økonomisk ‹hjelp›)

* EG: 1952 Nasser [Ǧamāl ʿAbd al-Nāṣir]

* IR: 1953 Moṣaddeq [kontekst: Den kalde krigen & Eisenhower US-presidentskap]

* 1956 “Tripartite Aggression” (GB+FR+IL mot EG etter at Nasser hadde nasjonalisert Suez-kanalen). USA, som ikke ville styrke europeiske kolonimakter i regionen, stilte 

seg mot angriperne og tvang dem til å trekke seg tilbake → oppfattet som stor seier for Nasser!
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* SY: 1958-61 Union med EG: «Den forente arabiske republikken» {FAR=EG+SY}, ledet av Nasser; Syrere reagerer snart mot EG dominans → 1963 Baʿth-kupp

* 1958 IQ kupp, inspiriert av EG 1952 {Nasser}, styrter monarkiet

* 1957-59: Eisenhower-doktrin: USA vil med alle midler forhindre kommunistiske kupp el. underminering av pro-vestlige regimer [→ LB invasjon 1958, etter opprettelsen 

av FAR og påfølgende kupp i IQ som styrtet monarkiet der; USA invaderte LB for å forhindre at LB ble med i FAR]

* LY 1969 (al-Qadhdhāfī, pro-Nasser)


* 1967 : naksa {arabisk nederlag i juni-krigen mot IL} → styrter Nasser og arabisk nasjonalistbevegelse i krise → ‹politisk islam› vinner betydning

* arbeidsmigrasjon (til Gulf & Europa)


{cartoon by Tom Toles, The Washington Post, 25 Feb. 2011: https://web.archive.org/web/20110902111745/http://img.wpdigital.net/rf/image_296w/2010-2019/WashingtonPost/2011/02/25/Editorial-Opinion/Graphics/
c_02232011--358x300.jpg}
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Global økonomi



• Bakgrunn: 1800-t “defensive development”: staten utvider 
innflytelse innad 

• «nasjonalstats»-bygging etter 1. VK: transport-, 
kommunikasjons- og forvaltningsinfrastruktur! 

• 2. VK til 1970-t: sterk statlig engasjement i økonomi 
(sosialt forankret “embedded liberalism”): «utvikling» 

• fra 1970-t: fri markedsliberalisme («neoliberalisme»)

Global økonomi

Global-økonomiske rammebetingelser for politisk økonomi etter 1. VK:

• bakgrunn: statens rolle vokser: 1800-t “defensive development”: staten utvider innflytelse innad, + det vokser fram forventninger til staten og en holdning om at 

borgere har rettigheter og staten plikter (og ikke bare omvendt)

• «nasjonalstats»-bygging etter 1. VK: transport-, kommunikasjons- og forvaltningsinfrastruktur styrkes i statlig regi.


Fra og med 2. VK: 2 faser i verdensøkonomien:

• 2. VK - 1970-t: statlig engasjement i / styring av økonomi (allmenn konsensus: som redningsprogram etter Den Store depresjonen på 1930-t, og som følge av 

krigsøkonomien/«mobilisere alle ressurser»): «Utvikling» og «modernisering» er de store slagord (“developmentalist ethos”, «velferdsstaten»)

• fra 1970-t: fri markedsliberalisme («neoliberalisme»): staten skal bare garantere stabilitet / stabile rammebetingelser for markedet



1944-1970t 
Statlig styring av økonomi

Bakgrunn og begrunnelse: 

• redningsprogram etter Den Store depresjonen 
(1930-t) + krigsøkonomi 2.VK 

• “ruling bargain”:  ‹Offentlig› styre til fordel for ‹alle› 
→ gir staten legitimasjon 

• i MØ = “benefits for compliance” [«trygd mot 
føyelighet»

Før 1970-t:


statlig engasjement i / styring av økonomien

: historisk bakgrunn og begrunnelse

• (opphav: redningsprogram etter Den Store depresjonen 1930s, + krigsøkonomien/«mobilisere alle ressurser»)


• allmen aksept: staten, «Det offentlige», bør spille en viktig rolle i å sette rammebetingelser, ha kontroll over grunnleggende ressurser, og styre økonomien til fordel for 
‹alle› — dette gir staten legitimasjon: “ruling bargain”:


• i MØ: G: “benefits for compliance” (staten ‹kjøper› borgernes ro)



“Benefits for compliance” / 
“developmentalist ethos”

• historisk bakgrunn (defensive developmentalism) 

• ideologisk: avkolonisering → stat for innbyggerne: 
“developmentalist ethos” 

• praktisk-politisk: forsikring mot opprør 

• internasjonalt økonomisk: Bretton Woods (1944): sosialt 
forankret “embedded liberalism” 

• internasjonalt politisk: «Kald krig»: ‹utvikling› mot 
kommunisme

• “benefits for compliance” (staten ‹kjøper› borgernes ro) slår rot i MØ fordi:

• historisk bakgrunn (bg): ikke helt nytt, men bg i defensive developmentalism

• ideologisk: avkolonisering → idé om at den uavhengige nasjonalstaten skal styre økonomien til innbyggernes fordel (“developmentalist ethos”)

• praktisk-politisk interesse: {«velferdsstat»}-modell (el: statl. tjenester/infrastruktur) som makthavernes ‹forsikring› mot opprør

• internasjonalt økonomisk: Bretton Woods: etablerer


• “embedded liberalism” ([Ruggie 1982: “[re-]embed market forces into a framework where they can be regulated by national governments” {Wikipedia} / 
‘re-embed’/ forankre markedet (igjen) i samfunnet og samfunnets interesser (etter at markedet hadde blitt ‘dis-embeded’ / frakoblet fra samfunn/
samfunnsnormer ila. 18-t [Polányi: The Great Transformation, 1944]): gir statene frihet til å styre økonomien hjemme mens internasjonal (generelt) fri 
handel og finansvesen ordnes via internasjonaler avtaler


• instrumenter: IMF (Det internasjonale pengefondet, for å stabilisere finansene) & Verdensbanken (for å finansiere store «utviklings»-program) → 
«utvikling» blir en del av intl. pol. diskurs


• intl. politisk (Den kalde krigen!): US støtter «utvikling» i kamp mot kommunisme: foretak til fordel for middelklasseøkonomi; store “Public Works”-programmer; 
(moderat, antikommunistisk) landreform




Bretton Woods
• Formål: skape et stabilt, globalt finanssystem; via 

• Gullstandard: faste valutakurs ift. gull 

• IMF (Det internasjonale pengefondet): sikrer 
kursstabilitet 

• Verdensbank: finansierer store 
«utviklings»prosjekter  

• Kombinerer «fri internasjonal handel» med 
«økonomisk nasjonalisme» (statl. styrt 
nasjonaløkonomi) : “embedded liberalism” 

• Kollapser 1971 pga. stor negativ US-handelsbalanse                  
→ US gir opp gullstandard

Bretton Woods-avtalen (1944):

formål: skape et stabilt finans-system (for hele verden; i praksis: uten SU/Østblokk)

via:

• gullstandard: faste valutakurs (±1%) ift gull

• IMF: sikrer kursstabilitet (via lån til land som har negativ betalingsbalanse)

• Verdensbank: finansierer store «utviklings»-prosjekter


Kombinerer «fri internasjonal handel» med «økonomisk nasjonalisme» (statl. styrt nasjonaløkonomi) : “embedded liberalism”


Systemet holder i 25 år, men kommer under press siden US (som opprinnelig holdt ⅔ av alt gull i verden) får negativ handelsbalanse, økende mot DE/JP {ettersom den 
tyske og japanske økonomien kommer seg sterkt igjen etter nederlaget 1945} → flere US$ strømmer til DE/JP, som kjøper gull → gull-reserver i US minsker, dekker ikke 
lenger $-mengden

→ US gir opp gullstandard i 1971



1970-t: 
en «ny økonomisk orden»?

• 1971: US gir opp gullstandard 

• 1973: «Oljeprissjokk» (4-doblet på 4 måneder) 

• 1974: Alliansefrie krever «Ny internasjonal økonomisk orden» 

• rettferdige priser for råvarer 

• rett til likeverdig stemme i internasjonale finans-organer 

• rett til å få kontroll over grunnleggende ressurser 

• rett til utvikling på egne premisser: kollektive menneskerettigheter

1971: US gir opp gullstandard

1973: Yōm Kippūr / Ramaḍān / Oktober-krigen

→ «Oljepris-sjokk» [arab. oljeembargo {selektiv!} mot stater som leverte våpen til IL, + truer med 5% produksjonsreduksjon per måned] {OBS: dette utnyttes også av 
internasjonale oljeselskap for å øke profitt!} → prisen 4-dobles (3$→12$/fat per mars 1974) {om den «fabrikerte» oljekrisen, se Mitchell, Carbon Democracy, kap. 7 “The Crisis that never 
happened”}

1974: «3. Verden»/Organisasjonen av alliansefrie nasjoner (NAC) krever “New International Economic Order” (NIEO):

• rettferdige priser for råvarer [via produsent-organisasjoner/avtaler, forbilde: OPEC]

• rett til bedre kontroll over multinasjonale selskap; rett til å nasjonalisere grunnleggende ressurser

• bedre medvirknings-/stemmerett i globale økon./finans-styreorganer (dvs. for en reform av det etablerte systemet der rike land har mer innflytelse i IMF siden antall 

stemmer i IMF-organer er knyttet til hvor mye penger et land betaler til IMF)

• rett til utvikling «uten betingelser» (“no strings attached”), kompensasjon for kolonialisme, «kollektive» økonomiske og sosiale rettigheter skal bli en del av 

menneskerettighetene (ikke bare individuelle rettigheter)



US-reaksjon

• «Oljeprissjokk» øker prisene + demper vekst → stagflasjon 

• US svar: forsvare den «frie verden»: 

• økonomisk: neoliberalisme 

• politisk: fokus på ‹liberale›, sivile rettigheter istf. 
kollektive krav

Men den nye, rettferdige verdensorden som NAC ønsket

kom ikke til å bli til. Fordi:

«Oljeprissjokk»

→ øker prisene (for olje, dermed også for produksjon generelt, og dermed for produktene) («inflasjon»)

→ demper produksjon/vekst («stagnasjon»)

→ stagnasjon + inflasjon = «stagflasjon» (i alle vestlige land, men spes. den største økonomien, US) 1973-1982


US’ svar på oljesjokk / stagflasjon: forsvare «den frie verden» mot kollektivisme/kommunisme

• økonomisk: neoliberalisme

• politisk: fremmer ‹liberale›, sivile, individuelle rettigheter—mot NAC ‹kollektive› krav {cf. CDU i Tyskland 1976: »Freiheit statt Sozialismus«}



Neoliberalisme
• frie vekselkurser 

• fri handel 

• fri “foreign investment” 

• privatisering av statlige bedrifter 

• ingen subsidier 

• økt skattebasis i gjeldsland 

➡ Deregulering: alt som hindrer fri marked avskaffes; 
staten skal bare garantere stabile rammebetingelser

Friedrich Hayek, Milton Friedman, Ronald Reagan, Margaret Thatcher

Neo-liberale prinsipper ble beskrevet av US/IMF/Verdensbanken i «Washington-konsensus» (1989, men i praksis anvendt før det):

• frie vekselkurser

• fri handel (= lave tollgrenser)

• fri “foreign investment” (fri investering i utlandet)

• privatisering av statlige bedrifter

• sterk reduksjon av subsidier

• øke skattebasis i gjeldsland (dvs. land som søker støtte fra IMF/VB må ta grep for å øke skattebelastning på innbyggerne)

⇒ Deregulering: alt som hindrer fri marked skal avskaffes; staten skal trekke seg mest mulig tilbake for ikke å «forstyrre» markedet; statens rolle bare: garantere stabilitet 

for at markedet kan utfolde seg


{bildet: neo-liberalismens «fedre»: 2 økonomer og 2 politikere: fra v til h: Friedrich Hayek, Milton Friedman, Ronald Reagan, Margaret Thatcher}



Gjeldskrise
• Oljeprissjokk → priser på industrivarer øker → import 

dyrere → 3. verden må låne penger 

• Oljeeksportpenger, investert i Vesten, blir lånt til 3. verden 

• 1979: US renteøkning 

• → 3. verdensgjeld blir ubetjenelig 

• → gjeldskrise

70-t: Oljeprissjokk → priser på industrivarer øker → import dyrere → mange ikke-industristater/ikke-oljeeksporterende land/«3. verden» må låne penger

mens

oljeeksport-stater investerer $ i Vesten.

Disse olje-$ blir lånt til 3. verden → 3. verdens-gjeld øker


Imens: stagnasjon+inflasjon i USA

US trykker $ for å betale oljeimport → økt inflasjon

→ for å bekjempe inflasjonen/«billige penger»: 1979 US setter opp renter

→ 3. verdens-gjeld øker enda mer

→ «gjeldskrise»


{diagram: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/06/COVID19-and-debt-in-developing-economies-kose.htm}



Sosioøkonomisk krise 

→ IMF-opptøyer | انتفاضات الخـبز

• For å bekjempe gjeldskrisen: 

• IMF-lån med neoliberale betingelser: 

• subsidiekutt: drastiske sosioøkon. konsekvenser 

→ «brød»-opptøyer (انتفاضة العيش EG 1977, MA 1983, TN 

1984, LB 1987, DZ 1988 [→ borgerkrig], JO 1989…)

For å bekjempe gjeldskrisen

gir IMF lån med neo-liberale betingelser:

• kutt av subsidier & privatisering & staten trekkes tilbake fra andre samfunnsoppgaver

→ umiddelbare, drastiske sosio-økon. konsekvenser: hverdagsmat (staple foods), medisiner osv. blir dyrere

→ «brød-opptøyer» {bildet: Kairo 1977}



USA: 
«den frie verdens leder»

• fokus på individuelle friheter, ikke «sosialistiske» krav 

• sponser NGOs 

• som derfor lett blir stigmatisert som ‹vestens håndlangere› 

• men: «menneskerettigheter» etableres i allm. pol. diskurs 

• dog i praksis: støtte til repressive regimer så lenge de garanterer 

• stabilitet (olje! IL!) 

• kamp mot fienden (SU; islamisme)

@ US polit. reaksjon på 1970-t økon. & polit. utfordringer:

«forsvare den frie verden»

• fokus på individuelle, ‹sivile› friheter — istf. kollektive krav på økonomisk og sosial rettferdighet

• slike kollektive krav blir stemplet som «sosialistisk»; dette hjelper å henge ut «3. verdensland» som «udemokratiske» menneskerettighetsforbrytere

• sponser «NGOs» (ikke-statlige organisasjoner: «sivilsamfunn» mot staten) {«sivilsamfunnet» er et ord som oppstår i denne konteksten}


• uheldig konsekvens: på hjemmebane blir NGOs lett stigmatisert som ‹vestens håndlangere›

• men: «menneskerettigheter» blir en del av vanlig politisk diskurs ikke bare i internasjonal politikk men også internt i de enkelte landene inkl. i MØNA


• og dette fører etterhvert til folkelig opprør: {tidlig i IR 1978,} fra 2000 oftere fram mot «arabisk vår» 2010-

• dog i praksis: lip service / bare ord: USA turn a blind eye / gir blaffen i menneskerettighetsbrudd så lenge statene er pro-US; dvs US støtter autoritære stater


• for å sikre stabilitet (olje; IL; anti-SU)

• mot islamistiske bevegelser




Autoritære regimer: 
hvorfor dominerende i MØNA?

• opphav utenfra/ovenfra istf. nedenfra 

• støttet utenfra for «stabilitetens» skyld 

• kontroll over sentrale ressurser (pol.+økon. makt) 

• ideologisk legitimering (“ruling bargain”): 

• «renteniststat»; og/eller 

• “developmentalist ethos”

Hvorfor er autoritære regimer blitt så dominerende i MØNA?


4 faktorer:

• opphav (utenfra/ovenfra [kolonimakter, konger, militære ledere; regjerer gjerne via eliter/utvalgte grupper som drar nytte av å støtte regimet, og hvis lojalitet derfor er 

rettet mer oppover enn nedover] — ikke nedenfra [med unntak av sionisme! — som derfor kaller IL den «mest demokratiske» staten i regionen]

• eksterne makter støtter «stabilitet»

• sentralregjering kontrollerer sentrale økon. ressurser (gjensidig forsterkende: polit. makt gir økon. makt gir pol. makt osv…)

• ideologisk legitimering (“ruling bargain”):


• renteniststat [inntekter av «leie» = annet en produksjon, spes. olje, men også f.eks. Suezkanalen; fordeles delvis bl. innbyggerne {uten deres arbeidsinnsats}]; 
og/eller


• “developmentalist ethos” [se tidligere, slide 5]


Dette er et ganske generaliserende bilde som gjelder (i hvert fall til en viss grad) for statene i MØNA som etableres etter 1. VK.



Militærkupp 
i folkets navn, men uten demokrati

• Løfter om utvikling fremmer forventninger og krav 

• → kupp mot anciens régimes i folkets navn («revolusjon»!) 
[SY 1949, EG 1952 ʿAbd al-Nāṣir, IQ 1958, SD 1958, … LY 1969] 

• «nasjonalisering» → militær/stat kontroller økonomi 

• fordeler “benefits” mot støtte 

• landreform frigjør «massene» (begeistret, men fattig) 

• offentlig sektor garanterer arbeid (men ineffektiv) 

• knebler fagforeninger

Men i “ruling bargain”, spes. i “developmentalist ethos” og løfter om utvikling ligger en fare:

fremmer/øker forventninger og krav om utvikling og rettigheter (ikke gaver)


→ dette fører til en rekke pol. omveltninger allerede kort tid etter 2. VK

i form av militærkupp mot anciens régimes (etablerte eliter, formelt & kulturell liberale, men som forvalter systemer med store og økende sosiale ulikheter):

• SY 1949, men ‹forbilde› blir EG 1952: Ǧamāl ʿAbd al-Nāṣir / «Nasserisme»; IQ 1958;  SD 1958; SY 1961 {ender UAR}; YE 1962 {pro-Nasser}; IQ & SY 1963 {Baʿth}; SD 

1969; LY 1969…


Militærkupp

• avsetter anciens régimes (til fordel for nye eliter med småborgerlig & landlig bakgrunn)

• «nasjonalisering» av sentrale økon. ressurser; i praksis:


• militæret overtar viktig økonomisk rolle (2010: 30-40% av EG økonomi!)

• militær/stat kontrollerer store deler av næringslivet


• → fordeler “benefits” / belønner tilhengere

• landreform frigjør «massene» → dette skaper i første omgang begeistring, men også dårlige levekår → migrasjon til byene og til utlandet [til 

Gulfstatene, LY, og Europa]

• garanterer arbeid i offentlig sektor for høyskoleutdannede {→ tilfredsstiller middelklasse, men skaper ineffektiv byråkrati}

• knebler/knuser uavhengige fagforeninger



Populistisk Nasserisme

• sentralmakt spiller viktig rolle i økonomien 

• små elitegrupper får stor polit./økon. makt 

• behandler stat som «bytte» 

• → omkamp: hvem ‹får› noe? 

• → fragmentering langs regionale/etniske/relig. linjer istf. ideologiske 

• undertrykkelse av de som ikke er tilfreds med resultatet

Nasserisme (og i litt mindre grad: Baʿth) blir veldig populær på 1950/60-t

Etter 1956 (Suezkrig; US nekter å finansiere Aswān-dammen etter at EG anerkjente Folkerepublikk Kina): allianse med SU 

→ truer pro-vestl. monarkier

som

• delvis gjennomfører lignende reformer

• + får støtte fra Vesten {Eisenhower-doktrin} → mindre fare for kupp


→ felles politikk gir felles karakteristika:

• regjering spiller viktig rolle i økonomien

• noen små elitegrupper får stor polit./økon. makt

• {→ delvis tendens: betrakter/behandler «staten som ‹bytte›» (utnytter statl. resurser til egen fordel)}

• → omkamp om hvem som ‹får› noe av kaka

• → fragmentering langs regionale/etniske/religiøse linjer heller enn ‹ideologiske›

• represjon: de som ikke aksepterer resultatet blir undertrykt



Autokrater i neoliberal tid
• IMF-reformer krever subsidiekutt = at staten trekker seg fra sin del 

av “ruling bargain”. → 

• motstand fra stat og innbyggerne 

• makthaverne frykter opprør 

• vil beholde kontroll over sentrale ressurser 

• privatisering til “cronies” → korrupsjon øker 

• subsidiekutt → brødopprør → represjon øker 

• del & hersk

Så endrer seg de globale økonomiske rammebetingelsene:  
fra 1980: [Washington-konsensus]/IMF/‹neoliberalisme›

krever egentlig at statene

• gir opp ‹makt›

• trekker seg fra sin del av “ruling bargain”


Men dette møtes med motvilje og motstand

både fra statenes og innbyggernes side.

Derfor: →

• IMF-reformer blir gjennomført bare nølende og stykkevis/delvis


• makthaverne frykter opprør

• beholder kontroll over sentrale sektorer

• privatisering til fordel for regime-støttere (“crony capitalism” [kompiskapitalisme])


• → korrupsjon øker

• der subsidier kuttes: folkelig opprør («brødopptøyer»)


• → represjon øker

• subsidiekutt blir delvis tatt tilbake

• del & hersk: staten spiller ut forskjellige interessegrupper mot hverandre



Olje

• Fra ∼1900: olje erstatter kull som 
drivstoff for verdensøkonomi 

• Ca. 50% av verdens olje i MØNA 
(80% av lett tilgjengelig olje) 

• «renter» fra olje → 
«renteniststater». MØNA mer 
avhengig av «renter» enn noen 
andre regioner i verden

Som autokrati er et felles karakteristikum i hele regionen, har også

olje vært pregende i regionen både for oljeeksporterende stater og for de som ikke har olje

{kanskje burde det sies i omvendt rekkefølge, siden olje har bidratt på flere vis til å støtte autokrati; se Timothy Mitchell, Carbon Democracy}

↑

MØNA: verdensmester ndg. hvor viktig «renter» er (inntekter som ikke er basert på produktivitet) (rundt 2010: IQ 100%, SA 90%, EG {Suezkanal!} 40%)

:

spesielt oljestater kalles for «renteniststater»



før ~1950

• vestlige «konsortier» kontrollerer hele oljevirksomheten 

• 1901 d’Arcy-konsesjon (nesten hele PE) → 1908 Anglo-
Persian OC (APOC, fra 1914: 51% eid av staten GB) 

• 1912 Turkish Petroleum C in IQ (= APOC+Shell+DE) 

• 1933 SA konsesjon til California-Arabian Standard Oil 
→ 1944 Arabian American Oil Company (ARAMCO) 

• til liten nytte for stat og folk i MØNA

HISTORIE

fra ca. 1900: olje erstatter kull som drivstoff for økonomien (globalt)

1901 d’Arcy-konsesjon [til brit. privat investor, for nesten hele PE] → 1908 Anglo-Persian Oil Company (1914: 51% kjøpt av brit. stat) → 1954 BP (“British Petroleum”)

1912 Turkish Petroleum Company in IQ (Anglo-Persian + Royal Dutch + DE) → 1929 Iraq Petroleum Company

1933 SA gir konsesjon til California-Arabian Standard Oil → 1944 Arabian American Oil Company (ARAMCO)


fram til ∼1950: oljeselskap («konsortier» av store vestl. selskap)

{e.g. “7 sisters”: Exxon (Standard Oil of New Jersey), Mobil (Standard Oil of New York), Chevron (Standard Oil of California), Gulf, Texaco, and British Petroleum (Anglo-Iranian Oil Company)}

kontrollerer alt som henger sammen med leting, utvinning, raffinering, transport og salg av olje og oljeprodukter

: setter prisene, betaler minimale avgifter til statene



“Middle East oil: Trouble erupts as great powers jockey for the power that petroleum provides”, Life, 11. juni 1945

{fra T. Mitchell, Carbon Democracy, 116-7}



• Produksjonsland vil få bedre kontroll & gevinst 

• 1947 VE 50/50 

• 1950 SA 50/50 

• 1951 IR nasjonaliserer oljen → 1953 “CIA” kupp mot PM 
Moṣaddeq 

• 1960 OPEC kartell (pris-/produksjonsavtaler) 

• men: mye av gevinsten tilbake til Vesten (investeringer; våpen…)

siden ~1950

etter 2.VK {i MØNA siden ∼1950}:

statene forsøker å få bedre kontroll:

1947 Venezuela «50/50» (VE krever, og får til, en avtale som gir landet 50% av oljeselskapenes gevinst; koordinerer med MØ-stater):

1950 SA 50/50

1951 IR nasjonaliserer oljeindustrien; erstatter “Anglo-Iranian OC” (AIOC) med “National Iranian OC” (NIOC). ➝ AIOC trekkes ut av IR til London, organiserer boikott av IR 
olje → konflikt. IR (under den populære statsministeren Moṣaddeq) nekter å gi etter → UK/US (Churchill/Eisenhower) organiserer kupp, styrter Moṣaddeq: dette blir et 
avgjørende symbol for IR-US-forhold, gyldig den dag i dag!

men

50/50-formel forblir, også i IR

1960 OPEC etablert: kartell (pris-/produksjonsavtaler) for å styrke produsentenes posisjon og inntekt

men

mye av inntektene går tilbake til Vesten (investert i bank/forretninger, innkjøp av varer & våpen)




Bildet illustrerer noe av «symbolverdien» 1953-konflikten mellom Moṣaddeq (til venstre) og Churchill/ [+MI6/CIA] fikk, og har den dag i dag for iranerne.

Den persiske teksten er et angivelige sitat fra Churchill:

«Vi har ikke blitt knust av Hitler og hans veldige ariske hær – men én enslig skabbete [lit.: skallet] arier har klart å knuse oss og å drive oss ut av landet sitt!»

NB: Dette «sitatet» er altså ikke ekte! — men belyser hvilken symbolverdi Moṣaddeq og kuppet mot han har for det iranske folk. Dagen i dag blir det såkalte «CIA-kuppet» 
(CIA var involvert ved siden av britiske MI6) brukt som bevis for vestens mørke metoder og vestens støtte for autoritære herskere (som shāhen av IR) i forsøket om å 
ivareta sine (altså vestens) interesser, først og fremst olje.



Oljen «definerer» MØNA 
internasjonalt

• drivstoff for global økonomi 

• viktigste reserver i MØNA 

• → gjør MØNA spesielt viktig 

• → for å sikre oljeforsyning støtter Vesten autoritære 
regimer mot «upålitelige» demokratiske el. «pro-
kommunistiske» bevegelser

• Olje er «drivstoff» for verdensøkonomien

• Viktigste oljereserver i MØNA {se plansje 17: 50% av verdens olje ligger i MØNA (og 80% av lett tilgjengelig olje)}

→ dette har «definert» MØNA i global sammenheng

cf. G4 299 = G5 301: KW 1991 (med bare noen 100-e døde) ble mye viktigere i US offentlighet enn Liberia 1989-96 (med ¼ million døde)

også DZ der olje ble funnet i 1956 → viktig faktor i at FR ikke ville forlate DZ (til forskjell fra MA og TN)


og

Sikring av oljeforsyning

er en faktor i at Vesten støttet autoritære regimer mot potensielt upålitelige, demokratiske eller muligens/angivelig «pro-kommunistiske» bevegelser (symbol: kupp mot 
Moṣaddeq) (senere: mot upålitelige «islamistiske» bevegelser som Muslimbrorskapet) {sl. også oljepriskollaps 2020: Trump tlf. til SA → SA [som sitter på 20% av verdensreserver og spiller 
en avgjørende rolle i priskontroll] kutter produksjon for å stabilisere prisen. David Rundell: ‹ingen annen regime kunne gjort det!›}



{Bildet er fra Trumps første utenlandsreise som US-president, 2017 «Toppmøtet i ar-Riyāḍ» (her med as-Sīsī og kong Salmān ved innvielse av et «Globalt senter for 
bekjempelse av ekstremisme»)}. Under møtet ble bl.a. den største våpenavtalen i verdenshistorien (110 milliarder US$) inngått.}



Olje vs arbeidsmigrasjon: 
konsekvenser i regionen

• styrker autokratiske regimer (via ressurskontroll / våpenkjøp / vestlig støtte) 

• styrker oljeeksportland (Gulfen!) vs. arbeids-eksporterende 

• arbeids-eksporterende land blir mer avhengige av “remittances” & mer sårbare 
overfor press fra Gulf/oljeeksportland 

• svekker demokratibevegelser i arbeids-importland (der inntil 85% av befolkningen ikke 
er statsborgere)  

• styrker kvinnerollen i arbeidseksportland (kvinner tar jobber etter migrant-menn) 

• styrker «petro-Islam» (SA-innflytelse: «Wahhābisme») 

• og/eller: top-down reformer støter mer tradisjonelle grupper → «radikal» islamsk 
motstand → «sekulære» krefter støtter autokratiske regimer 

I regionen bidrar oljen til å: 

1) styrke autokrati 

2) endre maktforhold: Gulfen får mer innflytelse enn d. historisk hadde hatt.

Oljen


• styrker autokratiske regimer (via ressurskontroll / våpenkjøp / vestlig støtte)

• styrker oljeeksportland (Gulfen!) vs. arbeids-eksporterende (G4 296 ≈ G5 298 e.g. EG 1973-85: ⅓ av alle menn fra landsbygder; 40% av JO arbeidere)


• →arbeids-eksporterende land blir mer avhengige av pengeoverføringer fra migranter (“remittances”) & dermed mer sårbare overfor politisk press fra Gulfen/
oljeeksportland


• svekker demokratibevegelser i arbeids-importland (der inntil 85% av befolkningen ikke er statsborgere) 

• styrker kvinnerollen i arbeidseksportland (der kvinner tar jobber etter migrant-menn)

• styrker «petro-Islam» (SA-innflytelse: «Wahhābisme» [egentlig: muwaḥḥidūn = «unitarister»] og lignende salafist-bevelgelser som støttes via «petro-dollar»)

• og/eller: top-down reformer (f.eks. iht. likestilling) vekker motstand hos mer tradisjonelt orienterte grupper → dette (ifm. voksende økonomiske problemer som 

følge av neo-liberal politikk) bidrar til å øke «radikal» islamsk motstand → dette fører igjen til at «sekulære» krefter støtter autokratiske regimer (i dag f.eks. as-Sīsī i 
EG, Muḥammad b. Salmān i SA) (noe som igjen fører til at «sekulære» krefter mister «demokratisk» troverdighet)



anbefalt videre lesning

https://www.versobooks.com/books/1445-carbon-democracy

https://nycstandswithstandingrock.files.wordpress.com/2016/10/mitchell-2013.pdf


