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I forelesningene 8 og 9 så vi på MØNA i det globale økonomiske og politiske maktspill, og tok for oss bl.a. USAs politikk og dens konsekvenser i MØNA. Støtte for 
autoritære regimer var en av disse, og mange i MØNA har i mange tiår (siden 1950-t da USA begynte å erstatte GB og FR som den mektigste ytre maktfaktoren i 
regionen) vært klar over det og har, hvis ikke de profiterte fra det, kritisert det:

“America: Support the people, not the tyrant” {bildet fra Taḥrīr-plassen, Kairo 2011}

[se omtale av Jason Brownlees bok]


Hva skjedde [på Taḥrīr-plassen 2011]? Hva var bakgrunnen, hva var utfallet?



الثورات العربية 
De arabiske revolusjonene

En gjengs fortelling i mediene er at «den arabiske våren» (et begrep som kom utenfra; i regionen selv ble det heller betegnet som «de arabiske revolusjonene») utløstes av 
at den tunisiske gateselgeren BūʿAzīzī tente på seg selv (17. des. 2010) i fortvilelse etter at hans grønnsaksvogn ble konfiskert av politiet pga. manglende tillatelse, og han 
ikke klarte hverken å få den tilbake ved å betale bestikkelse, eller ved å henvende seg til de lokale myndighetene. Han skal også ha blitt mishandlet av politiet. Denne 
nyheten spredtes i Tunisia via sosiale medier; dette førte til et voksende antall demonstrasjoner i landet mot korrupsjon i politi og politikk; protestene ble så store at 
Tunisias langvarige president Zayn al-Dīn bin ʿAlī 14. januar 2011 flyktet til Saudi Arabia sammen med sin kone og et svært formue som de hadde kart til seg privat 
gjennom sin maktposisjon.—Disse «revolusjonære» nyhetene (angivelig «første gang et folkeopprør klarte å styrte en arabisk autokratisk hersker» [i realiteten skjedde det 
i SD 1964]) ble spredt i hele den arabiske verden, dels via sosiale medier men spesielt via satelitt-TV-stasjonen al-Jazīra (Aljazeera), og inspirerte lignende protester i 
andre land, først i EG der aktivister organiserte demonstrasjoner 25. januar. Dagen var offisielt markert som «Politiets dag» for å feire landets politi. Aktivistene ville nå 
bruke dagen for å protestere mot politikorrupsjon og politivold. Demonstrasjonene fikk stor oppslutning og førte etter bare 18 dager til at president Mubārak måtte gå av 
(11. feb. 2011). Dermed hadde innen bare 2 måneder 2 arabiske autokratiske herskere blitt tvunget fra makten av en folkebevegelse, noe som satte i gang en slags 
kjedereaksjon i mange andre land i regionen.


Denne fortellingen er ikke feil i seg selv—men vi må ikke tro at det var BūʿAzīzīs selvpåtenning som var årsaken til det hele. Det hadde vært et økende antall sivile 
protester og demonstrasjoner i flere MØNA-land på 2000-t, og så bør vi ikke å se MØNA i isolasjon: [*↖]




الثورات العربية 
De arabiske revolusjonene

 Kontekst: etter finanskrisa 2008:
 opprør verden rundt mot

konsekvensene av neoliberal politikk

[…] Det hadde vært et økende antall sivile protester og demonstrasjoner i flere MØNA-land på 2000-t, og så bør vi ikke å se MØNA i isolasjon:

Det er viktig ikke å glemme den globale sammenhengen—både den økonomiske og politiske bakgrunn som vi behandlet i forelesningene 8 & 9, og den mer tidsnære 
konteksten: de arabiske revolusjonene står i kontekst av protestdemonstrasjoner verden rundt, spesielt etter at finanskrisa 2008 forverret problemene skapt av den 
neoliberale verdensorden.


Cf. Ayşe Çağlar i IWMPost 124 (2019):

«Siden 2009 har vi vært vitne til en bølge av urbane protester i forskjellige deler av verden. Byer i Spania og Hellas, men også i Egypt, Tyrkia, Brasil, Venezuela, Argentina 
og Israel har sett opprør og okkupasjoner av offentlige rom. Mennesker med veldig forskjellig klassebakgrunn og ulik politisk tro demonstrerte mot konsekvensene av 
finanskrisen i 2008, mot innstramningene som fulgte og mot at stadig mer autoritære regimer undergravde borgernes rettigheter. De protesterte mot den enorme 
tilspissingen av sosial ulikhet, mot en en gjeldsfinansiert modell av økonomisk vekst, stigende matvarepriser, høye utdanningskostnader, privatisering og innskrenking av 
allmenningene (enclosure of the commons). Disse ‹urbane opptøyene› ga inntrykk av en utbredt ‹rebellion›, et opprør mot konsekvensene av nyliberal politikk.»


(original: »Seit 2009 sind wir Zeugen einer Welle von urbanen Protesten in unterschiedlichen Teilen der Welt. Städte in Spanien und Griechenland, aber auch in Ägypten, der Türkei, Brasilien, Venezuela, Argentinien und Israel haben 
Aufstände und Besetzungen öffentlicher Räume erlebt. Dabei demonstrierten Menschen mit sehr unterschiedlichem Klassenhintergrund und differierenden politischen Überzeugungen gegen die Auswirkungen der Finanzkrise von 
2008, gegen die Austeritätsmaßnahmen in ihrem Gefolge sowie die Unterminierung von Rechten durch zunehmend autoritäre Regierungen. Sie protestierten gegen die massive Verschärfung von Ungleichheiten, ein 
schuldenfinanziertes Wirtschaftswachstum, steigende Lebensmittelpreise, hohe Bildungskosten, die Einhegung von Gemeingütern (enclosure of the commons) sowie gegen Privatisierungen. Diese „urbanen Unruhen“ und „Aufstände“ 
erzeugten den Eindruck einer weitverbreiteten „Rebellion“, die gegen die Auswirkungen neoliberaler Politik aufbegehrt.«)



محمد البوعزيزي

Muḥammad al-BūʿAzīzī (Sīdī BūZīd, TN, 17. des. 2010)

BūʿAzīzī/TN 17.12.2010-14.1.2011 > EG 25.1.-11.2.2011 > andre arab. land


for M al-BūʿAzīzī’s selvpåtenning, bakgrunn & konsekvensene, se CS 292 ff:

• ‹ungdomsbølge› + arbeidsledighet blant ungdom (i TN: 50% av befolkningen var under 30 år; 40% av dem var arbeidsløse)

• korrupsjon [CS 293: “you need to pay to get a job”].

• + autokrat legitimert via kamp mot islamistisk terrorisme, og støttet derfor av vesten, men bruker represjon også mot andre, både islamister som går med på det 

‹demokratiske› spillet, og sekulære

• + ujevn, ubalansert økonomisk vekst basert på neoliberal IMF-resept

• → øker sosioøkon. forskjell, «kløften mellom rike og fattige».



Tuniserne selv påpeker global sammenheng:

Plakatet, sentralt plassert i al-BūʿAzīzīs hjemby Sīdī BūZīd, feirer «den revolusjonære bølgen i verden etter 17. desember» [med eksempler fra demonstrasjoner verden 
rundt] og oppropet (nederst): «Revolusjon fram til seier!»

Bildet presenterer altså landsbyen Sīdī BūZīd som utgangspunkt for en verdensomspennende revolusjon!



ميدان التحرير

Taḥrīr-plassen, Kairo, 2011

25. Jan. 2011 Kairo (nasjonal «politidag»): demonstrasjonstog dro til den sentrale Taḥrīr-plassen fra mange kanter; politiet var for dårlig forberedt til å stoppe alle. Mye 
større oppslutning enn både organisatorene og politiet hadde forestilt seg → dette førte til enda større oppslutning fredagen etter (28. jan.). Ṭaḥrīr-plassen be «okkupert» 
av demonstrantene, og etter flere sammenstøt trakk politiet seg tilbake. Plassen ble selve symbolet for folkerevolusjonen, med teltleir, velfungerende selv-organisering, og 
ofte folkefest-stemning.



Mange, særlig i utlandet, gjorde mye av rollen sosiale medier spilte for revolusjonen; rev. i EG ble ofte omtalt som «Facebook-revolusjon»

Bildet: en egypter bærer et skilt der det står på arabisk: «Takk til Egypts ungdom! Vi er standhaftige, vi skal ikke forlate [plassen]». «Facebook» står her for den unge 
generasjonen, en generasjon der mange var veldig aktive på FB og som sto bak de første opprop til demonstrasjoner. Skiltet uttryker dermed at «vi»—vi andre, vi eldre, vi 
med en annen sosial bakgrunn—vi er med på dette, dere har stått fram med krav som vi alle sammen støtter.



© A. Hofheinz 2011

Andre påpekte at det er på gata, ikke i sosiale medier, at revolusjonen skjer — her {på et bildet jeg tokk nær Taḥrīr-plassen i 2011} etter det kjente slagord fra den 
svartamerikanske Black Panther bevegelsen fra 1960-t “The revolution will not be televized”



Eg. myndigheter prøvde å stoppe den antatte «Facebook-revolusjonen» ved simpelthen å kutte hele internett, …



… men da ble regimet møtt med bare enda mer motstand. ‹Siden internett ble slått av måtte jo alle komme seg ut i gatene for å se og være med› er noe man ofte fikk 
høre.



Medieforskning har lagt vekt på det som blir kalt for et “mesh”, et samspill mellom sosiale medier og satelitt-TV-stasjoner, for å spre nyheter om og oppslutning rundt 
demonstrasjonene. {her på bildet står det «al-Jazīra» på arabisk}



Al-Jazīra, grunnlagt i 1996, var den første pan-arabiske satellittkanalen som tok opp mange kontroversielle temaer og ga rom for vidt forskjellige meninger—et novum i 
den arabiske TV-verden som til da hadde vært veldig tett kontrollert av statlige myndigheter. Al-Jazīra hadde derfor fått mye tillit hos viktige deler av befolkningen. Siden 
den arabiske blogosfæren tok seg opp etter 2005 hadde al-Jazīra også bygget nettverk med arabiske bloggere, og fikk mye informasjon og materiale fra dem. Dette hjalp 
dem helt fra starten av demonstrasjonene i TN i des. 2010 til raskt å kunne komme med mye dagsaktuell informasjon samt bildemateriale som da via TV nådde mange 
hjem i alle arabiske land, selv folk som ikke brukte internett noe særlig. Bloggerne begynte så bevisst å kontakte kanalen med materiale. Det er dette samspillet mellom 
blogosfæren, sosiale medier, og satellitt-TV som medieforskere kaller for “mesh”.



Hva betyr det?

Jo, revolusjonen kan ikke skje bare på Facebook eller Twitter; det blir ikke revolusjon av å «like» et par innlegg der (noe som kalles for «clicktivism»).

Men: vi lever i en «mediatisert» verden der mediene har veldig mye innflytelse på informasjonsflyten og på hvilke meninger som dannes og vinner oppslutning, så derfor:

“The revolution has now been televised. Thx al-Jazeera”



I EG demonstrerte altså folk i 18 dager,

fram til Mubārak ble avsatt

men av hvem?

Ikke direkte av folket, men av det øverste militærrådet (Supreme Council of the Armed Forces, SCAF)

Det var Mubāraks visepresident og etterretningssjef ʿUmar Sulaymān som annonserte på TV at Mubārak hadde gått av

Men på TV-bildet syntes det en skikkelse bak ham—hvem var det? En for folket ukjent person —  «Mannen bak ʿUmar Sulaymān» (“الراجل اللي ورا عمر سليمان”) ble et 
«mem» (“meme”) på internett, og et symbol for «den dype staten»—det halv-offisielle makt- og repressjonsapparat og dets organer som egentlig hadde makten. SCAF, 
militærrådet, ble sett på av de revolusjonære aktivistene som det utøvende organ til denne «dype staten».


[Mannen bak ʿUmar Sulaymān var hans kontorsjef (مدير المكتب), gen.major Ḥusayn Kamāl]



men: historien går litt lenger tilbake enn 2010

og

al-BuʿAzīzī var ikke det første symbolet som samlet demonstrantene.

I EG var det Khālid Saʿīd som fikk den rollen.


Han var en vanlig ung mann fra EG, Alexandria, en som «du og jeg»…



… som ble brutalt slått i hjel av politiet i juni 2010 (under omstendigheter som aldri fult ble oppklart; poenget er at han var et ganske tilfeldig offer og at det kunne ha vært 
hvem som helst, det kunne vært ‹du eller jeg›.



Dette førte umiddelbart (i sommer 2010) til protester på gata og i sosiale mediar. Ved mange av de påfølgende demonstrasjonene ble det satt inn 100 politifolk for 10 
demonstranter!



En Facebookside “We are all Khaled Said” ble opprettet (viktigst på arabisk, etterhvert også en side på engelsk) som vokste veldig raskt og som bidro til økt 
opperksomhet rundt politvold…



From my personal living experience the social media gave 
the people the feeling that they are not alone, i am angry 
and so do you but how many of us share the same feeling? 
social media gave the answer and provided a new way for 
communication.
It also saved   the revolution by continuously informing the 
people of what is going on on the ground, and what's not 
mentioned by the classical media.
It is without any doubt that our generation is quite lucky to 
have such tools, as for children and the coming generations 
they will be able to read about the Egyptian revolution from 
what was recorded from the media and the social media. To 
keep such important documents saved, the National center 
for Archives in Egypt has decided a few weeks ago to add all 
digital documents of the revolution including recorded 
testimonials of the protestors who were in the streets 
standing bravely to bring liberty to Egypt.
<http://ashraf-colombo.blogspot.no/2011/04/>

… og til en følelse av ikke å være alene (i et regimet som prøvde å undertrykke opposisjonelle meninger) 



Facebook ‹bivirkninger›

• «Jeg er ikke alene» 

• Brutale bilder → vekker emosjon 

• Lettere å ta ordet 

• Lett å dele 

• Smitter over på andre

Sosiale medier, i EG spesielt Facebook, hadde noen ‹bivirkninger› som gjorde at informasjonsflyten og meningsdannelse ble annerledes enn ‹før Facebook› ↑{se slide}



(Tüfekçi & Wilson, “Social Media and the Decision to Participate in 
Political Protest: Observations From Tahrir Square”, 2012)

“social media use greatly increased the odds that 
a respondent attended protests on the first day.”

Og forskningen har vist at “social media use greatly increased the odds that a respondent attended protests on the first day.”

…

men tilbake:



Hva var spesielt 2010/11?

• TN var ikke “the first uprising in the Arab world to bring 
down an autocrat” (G4 334) 

• SD 1964! 

• Men: TN/EG styrtet 30-års-autokrater som ikke leverte 

• i samfunn under global økonomisk press (IMF!) 

• med langt bedre kommunikasjon & regional mediedekning

• TN var ikke “the first uprising in the Arab world to bring down an autocrat” (G4 334; tatt ut av G5) (det var SD 1964 da et folkelig opprør styrtet militærdiktatoren 
ʿAbbūd) — så hvorfor fikk TN denne rollen?


• SD 1964 styrtet et militærregimet som hadde holdt makten i ‹bare› 6 år

• mens i 2011 var det autokrater som hadde sittet ved makten i flere tiår (ofte omtalt som «30 år» = en hel generasjon) som ble styrtet i følge av folkelig opprør, 

dvs. inntrykket var: det som vi vokste opp med å tenke er umulig, viste seg å være mulig allikevel: slagordet ble «vi har knust den muren av frykt» (kassarnā 
ḥāǧiz al-khawf), vi er ikke lenger redde, vi kan få det til!


• + større kontekst: 30-40 år med autokratiske regimer som ikke lever opp til sin egen retorikk; global økonomisk press (IMF-regimet!); og også: forbedret, 
raskere, mer omfattende, regional mediedekning (internett-TV-mesh), med en spesiell rolle for al-Jazīra (som derfor etterhvert blir bannlyst av mange regimer)


• + global sammenheng / faktorer som ytterlig forverrer situasjonen: 2008 finanskrise; klima/tørke; ungdomsbølge…




Protestviljen øker ila. 2000-t

• 2003: mot IQ-krig 

• flere & større arbeiderstreik utover 2000-t 

• 2005: «Kifāya» mot ǧumlūkiyya («monarkiske» presidenter) 

• 2008: «Generalstreik» + «6 April Youth Movement» 

• 2010: “the most fraudulent election in EG ever”

Forhistorie i EG 
Hva var bakgrunnen i EG? for at Facebook-siden om Khālid Saʿīd fikk så raskt så stor betydning?

For det ene:

- politivold/korrupsjon (praktisk talt hadde alle egyptere opplevd, vært vitne til, eller hadde venner el. bekjente som hadde vært utsatt for politivold el. -korrupsjon)

- offentlig opprør over det var blitt lettere ‹tilgjengelig› pga internett/TV-mesh


Men for det andre var folk også blitt mer vante med og villige til å demonstrere, siden EG hadde opplevd flere og flere demonstrasjoner i løpet av 2000-t:


tilbakeblikk på 2000-t:


• 2003 anti-IQ-krig demonstrasjoner (som ga mulighet for å uttrykke protest mot noe ‹utenriks›, og dermed førte til at folk ble modigere også å protestere mot noe 
‹innenriks›).


• + flere arbeiderstreik utover 2000-t

• 2005 «Kifāya» («Nok!»)-bevegelsen (mot 5. amtsperiode for Mubārak & forsøk å etablere hans sønn Ǧamāl til å bli hans etterfølger som landets president, dvs.: mot 

‹ǧumlūkiyya›)

• 2008 6. april: arbeiderstreik i EGs største statlige fabrikk; fikk støtte av en Facebook-gruppe som kalte seg «6 April» og som publiserte opprop til «generalstreik» for å 

støtte arbeiderne (mange ble faktisk hjemme den dagen, men sterk politi-presens og dårlig vær kan også ha vært elementer som bidro til det). I etterkant dannet det 
seg en opposisjonsbevegelse også utenfor internett som kalte seg “6 April Youth Movement” (حركة شباب 6 أبريل).


• 2010 nov/des: omfattende valgfusk under parlamentsvalgene. Menneskerettighets-grupper: “the most fraudulent election in Egypt ever”; bl.a. rettet mot Det muslimske 
brorskapet [tidligere den største opposisjonsgrupperingen i parlamentet], for å sikre det regjerende Nasjonaldemokratiske partiet NDP over 90% av stemmene). Dette 



(som foregår et halvt år etter Khālid-Saʿīd saken) fører til massive protester på sosiale medier (på gata undertrykt av politiet).


—

Hvordan stod det til før 2003? Syria hadde i 2000 opplevd en kortvarig «Damaskus-vår», en delvis politisk åpning etter at den unge Bashshār al-Asad, utdannet i London, 
hadde fulgt etter sin far Ḥāfiẓ al-Asads død. Men i EG? På 1980-90-t hadde det vært veldig mye fokus på kampen mot voldelig islamisme/jihādisme, noe som forhindret 
danning av effektiv ikke-islamistisk opposisjon.


{Litt bakgrunn om jihadisme i EG: etter mordet på pres. al-Sādāt 1981 og stadig økende fram til 1997 vokste det fram jihādistbevegelser som utførte terrorangrep særlig i EG. Staten brukte massiv represjon, 
men slet med å få kontroll. Vendepunktet kom i 1997: Luxor-massakre i et gammel-egyptisk tempel i Luxor som drepte 62 turister og egyptere som arbeidet i turisme; jihādistenes mål var å treffe EG’s 
turisme-avhengig økonomi i hjertet, å øke statlig represjon ytterlig, og dermed å styrke oppslutning om militant aksjon mot regimet. Men denne oppslutningen kom ikke → Isl. Jihād splittet; de fleste erklærte 
innstilling av bevæpnet kamp; deler utviklet seg til politisk parti (mens andre sluttet seg til al-Qāʿida).}



Men

- etter at jihādist-faren var blitt mindre (1997)

- etter at al-Jazīra-kanalen ble en viktig faktor i medielandskapet (fra 1996)

- etter at antall internett-brukere i EG hadde kommet over 1%-terskelen (2002)

- etter at USA hadde innblandet seg mer direkte i regionen (og invadert AF) som følge av 9/11


vokste viljen til å organisere protest i EG


2003: EG versjon av “No Blood for Oil!” (protester mot USAs invasjon av ʿIrāq)



2005: Kifāya-bevegelse mot ǧumlūkiyya («monarkiske» presidenter)



April 6 Youth Movement

2008



2008: 6.-april-bevegelsens opprop til generalstreik



Sep. 2010 kom det en sak som skulle få symbolverdi:


Her er hva al-Ahrām (landets kvasi-statlige mediehus) publiserte om president Mubāraks besøk i USA i anledning fredsforhandlinger Palestina-Israel



Bildet i al-Ahrām viser Mubārak i front



mens originalbildet viser Obama i front



“…Al-Ahram! Egypt’s state-run and largest newspaper, whose editors weren’t happy to see their Big Boss—President Hosni Mubarak—in the last place of this photo at 
the White House. Thankfully, Photoshop made him win the race, even beating President Obama.”

<https://gizmodo.com/and-the-most-ridiculous-photochopping-award-goes-to-5640825> 


Gizmodo tok dette fra egyptiske bloggere som publiserte saken som eksempel på hvordan regimet løy til og gjorde narr av folket.


{mens al-Ahrām faktisk forsvarte endringen “saying the original photo had been published on the day talks began and the new version was only meant to illustrate 
Egypt's leading role in the peace process”}



–al-Barādeʿī 2005

“the plight of the poor is compounded 
by and results in human rights abuses, a 

lack of good governance, and a deep 
sense of injustice.”

Hva protesterte folk mot?

Cf. al-Barādeʿī’s Nobelpris-tale fra 2005, der han fastslo: 


“the plight of the poor is compounded by and results in human rights abuses, a lack of good governance, and a deep sense of injustice.”



Hva protesterte folk mot?

• mot autokrati 

• mot korrupsjon 

• mot politiovergrep 

• mot økende økonomisk press 

=  mot et «system» som førte til stadig verre kår for folk 
flest og som folk flest ikke kunne endre

• mot autokrater (vi har sett på EG {2005 gumlūkiyya جملوكية ifm. presidentvalg/Gamāl Mubārak bygd opp som etterfølger; 2010 parlamentsvalg: storfusk} — men 
lignende også i andre land: TN: Ben ʿAlī hersket autokratisk og korrupt siden 1987; cf. også IR 2009 “Where is my vote”-kampanje/«Grønn bevegelse» etter valgfusk 
under presidentvalgene; TR Gezi Park opposisjon til udemokratisk gjennomførte metoder ved stor-inngrep i bylandskap i İstanbul; m.fl.: tilsidesettelse av demokratisk 
vilje)


• mot korrupsjon (bl.a. “crony capitalism” / «kompiskapitalisme», men også på alle livsnivåer, alle tjenester/ytelser må ekstra-betales; politi opptrer som landeveisrøvere 
[blir dokumentert ved skjulte opptak publisert på sosiale medier, med eksempler fra MA, TN, EG, osv.]


• mot politivold og at politi/myndigheter ikke kan holdes ansvarlig (unaccountability)

• mot stadig større økonomisk press (IMF-politikk! : subsidiekutt → stadige prisøkninger for mat, medisin, utdanning, mfl.; arbeidsledighet; dårlige sjanser for 

ungdommen; migrasjonsmuligheter minsker, …) [cf. streikebølger i TN, i EG 2003>2008 «general»streik, …]

• mot det at makthaverne behandler «staten som bytte» (for å få mest mulig personlig fordel ut av embetet), og at folk flest ikke har mulighet til å påvirke hvordan stat & 

samfunn ordnes/reguleres, og ikke mulighet til å få til endringer i systemet. Derfor blir slagordet 2011: {KLIK} «Folket krever systemets fall» (الشعب يريد اسقاط النظام)



الشعب يريد اسقاط النظام

«Folket krever systemets fall» (الشعب يريد اسقاط النظام)

dvs. av det autokratiske, korrupte, repressive og sosialt og økonomisk urettferdige system



{det følger noen illustrasjoner til plansje 34} 
: mot autokrater (vi har sett på EG {2005 gumlūkiyya جملوكية ifm. presidentvalg/Gamāl Mubārak forberedt som etterfølger; 2010 parlamentsvalg: storfusk} — men lignende også i andre land: TN: Ben ʿAlī hersket 
autokratisk og korrupt siden 1987; cf. også IR 2009 “Where is my vote”-kampagne/«Grønn bevegelse» etter valgfusk under presidentvalgene; TR Gezi Park opposisjon til udemokratisk gjennomførte metoder 
ved stor-inngrep i bylandskap i İstanbul; m.fl.: tilsidesettelse av demokratisk vilje)


{bildet her sies å være fra al-Maḥallā al-Kubrā, Egypts største statlige fabrikk, 6 Apr 2008}



: mot stor-korrupsjon

Bildet her: villaen til Zayn al-Dīn bin ʿAlīs datter Nisrīn og hennes daværende ektefelle Ṣakhr al-Māṭirī

نسرين بن علي وصخر الماطري (١٩٨١-) وقصرهم بالحمامات



: mot politiovergrep / politivold


cf. Wāʾil ʿAbbās:

ʿImād al-Kabīr, en bussjåfør i Kairo som i 2006 havnet i arrest siden han nektet å betale bestikkelsespenger til en politibetjent. Politiet selv spredte mobilvideoopptak av 
hvordan han ble voldtatt (sodomi), for å skremme ʿImāds kollegaer og venner. En av de ledende egyptiske bloggerne, Wāʾil ʿAbbās, publiserte videoen på sin blogg (Misr 
Digit@l) i jan. 2007. Dette skapte nasjonal og internasjonal offentlighet → i nov. 2007 ble 2 politibetjenter dømt til fengselsstraff—et novum i Egypt. Etter det ble det mer 
offentlig fokus på politiovergrep (men de to betjente ble løslatt etter å ha sonet 2 av 3 år og fikk tilbake sine stillinger i politiet).



: mot økon. press (subsidekutt etc) :



ياسر المناوهلي | صندوقه )اكتوبر (٢٠١٢
Yāsir al-Mināwihlī (egyptisk singer-songwriter): «Ṣandūqoh» — satirisk sang om IMF-politikken, fra okt. 2012 {med engelske undertitler}:

https://www.youtube.com/watch?v=kJIW4LX8Tus (4:42)



Hva førte til protestene?

• Neoliberalisme: sosial sikkerhet ødelagt; rike blir rikere 

• Befolkningsvekst; arbeidsledighet spes. bl. unge 

• Matpriser eksploderer: dramatisk for folk flest 

• Regimene burer seg inn istf. å slippe til alternativer 

Gelvin: 4 faktorer:

1. neoliberalisme: har ødelagt statl. intervensjon (subsidier; sosial velferd) og utarmet middel- og arbeiderklassen {men økt korrupsjon → misnøye → represjon}

2. demografi: befolkningsvekst; stor andel unge (G: ca 60% <30 i d. arab. verden). Mange unge (og godt utdannede) er arbeidsledige!

3. eksploderende priser på matvarer (2005-11: hvetepris øker >100% på verdensbasis! {pga flere faktorer: tørke; spekulasjon; dyrking av mer biodrivstoff}. Dramatiske 

konsekvenser siden

A. alle stater i MØNA avhengige av hvete-import {arv etter kolonial omstrukturering + demografisk vekst}; + økologiske faktorer {tørke!}

B. husholdningene bruker > halvparten av inntekt til mat (cf. US: 7%; Norge ca. 10%!} → mye mer sårbare

C. IMF gjør det vanskelig å subsidiere grunnleggende matvarer


4.	 Regimene «skjøre»: ufleksible, ikke transparente, ikke åpne for å slippe til andre med andre løsningsforslag (altså opposisjon), ikke tilgjengelig for kritikk, 
reformuvillige, mest interessert i å bevare egen status. + på verdensbasis: 2008 finanskrise → mange regjeringer faller rundt omkring i verden.



عيش - حرية - كرامة / عدالة اجتماعية 
Levebrød 

Frihet 
Menneskeverd 

Sosial Rettferdighet

Hva ville folk oppnå?

Hva gikk de på gaten for?



عيش - حرية - كرامة / عدالة اجتماعية 
Levebrød 

Frihet 
Menneskeverd 

Sosial Rettferdighet

Hva ville folk oppnå?

https://youtu.be/Y9Re4zJkoQM (رامي عصام) (min 2:00 - 2:37) {Rāmī ʿIṣām ble i 2011 kjent i Egypt som «Revolusjonens røst»}



عيش - حرية - كرامة / عدالة اجتماعية 
Levebrød 

Frihet 
Menneskeverd 

Sosial Rettferdighet

Hva ville folk oppnå?

Hva gikk de på gaten for?


• ʿēsh: sikre økonomisk grunnlag for å «leve» [mot {neoliberal, korrupt etc.} økonomisk press!]

• ḥurriyya: frihet til å ikke være underkastet et intransparent, ikke-ansvarlig politisk og politisystem

• karāma / ʿadāla insāniyya / ʿadāla iǧtimāʿiyya:


• respekt for menneskeverd (mot brudd av individuelle menneskerettigheter, mot å bli behandlet som underkastet, eller mishandlet);

• social rettferdighet: mot økende, krass økon. & sosial ulikhet; mot stadig forverrede sjanser for ungdom, for middelklassen, for arbeidere {og bøndene}



Protestenes ‹skjebne›

• TN, EG: «den dype staten» griper inn, sikrer sine interesser 

• YE, LY: «svake stater» fragmenteres 

• SY, BH: etniske minoritetsregimer: ‹vognborg›; ‹sekterisering› 

• PS, IQ, [LB]: «dysfunksjonelle» demokratier: okkupasjon, [frykt 
for] krig 

• SA, KW, OM, MA, [JO, DZ, SD]: “benefits” & “reform” & represjon 

• QA, UAE: privilegerte statsborgere protesterer ikke

G foreslår 5 «klynger» av forskj. land [+ nr. 6: ingen protester]:

1. TN, EG: «den dype staten» griper inn for å sikre sine interesser [begge har lange statl. tradisjoner]

2. YE, LY: “weak states”: ingen sterk ordensmakt (som sentral militær el. politi) som er i stand t.å. gripe inn: staten fragmenteres → kaos/borgerkrig ⥂ utenlandsk mil. 

innblanding)

3. SY, BH: styres av etniske minoriteter {SY: ʿAlawiyya; BH: sunnitter i et land der flertallet er shīʿitisk}: slutter seg sammen mot folkelig trussel, og «sektifiserer» 

konflikten {dvs. framstiller en kamp om rettferdig behandling som en sekterisk konflikt} [+ også her: utenlandsk innblanding {i BH militært bare på én side: 
undertrykker opprør}


4. PS, IQ, [LB]: “hybrid democracies”: protester mot (genuint) valgte regjeringer som dòg er «dysfunkjsonelle» (delvis pga. omstendighetene); protestene vinner ikke 
fram delvis pga. omstendighetene (krig el. frykt for krig; okkupasjon)


5. SA, KW, OM, MA, [JO, DZ, SD]: protestene mer begrenset; oljeregimene svarer med rause “benefits”-pakker; MA & JO [& DZ & SD] med en «reform»-pakke/tar 
tilbake subsidiekutt; + alle reagerer også med represjon der “benefits”- og reform-tilbud ikke forhindrer protester


6. QA, UAE: ingen protester siden borgere er svært privilegerte



Protestenes «skjebne»

• Politisk: målene ikke nådd! EG: militærstat; represjon verre enn før. BH: 
represjon. SY, (IQ), LY,  YE: krig. TN: politisk håp undergravd av økonomisk 
tilbakeslag → 2021 Qays Saʿīd suspenderer demokratiske institusjoner 

• Humanitær katastrofe: 20 mio flyktninger; sult, helsekrise… 

• Opposisjon mot regimene, men ikke enig i målene 

• Frykt for krig & ekstremisme → oppslutning om ‹stabilitet› 

men: Idéene lever videre: lang ‹generasjons›prosess (sl. 1848, 1968) 

Politisk: målene stort sett ikke nådd

- EG: militærstat; represjon verre enn før. BH: represjon. SY, (IQ), LY, YE: krig. Generelt: regimene støtter seg enda mer enn før på en kombinasjon av lokale eliter, 

utenlandske støttespillere, bestikkelse, og rå vold («gulrot og pisk»; cf. G5 349)

- Humanitær katastrofe: 20 mio interne og eksterne flyktninger; sult (YE, SY); helsekrise…

- Opposisjonsbevegelser enige mot regimene, men uenig ang. målene (“against, not for”) → ingen bredt akseptert, koordinert strategi

- mest håp: TN (polit. og sosiale krefter var kompromissvillige!) — men økonomisk tilbakeslag og korrupsjon → 2019 folkevalgt pres. Qays Saʿīd lover stabilitet og å 

stoppe korrupsjon, men i juli 2021 oppløser parlamentet og styrer per dekret

- generelt: «Folk flest» prioriterer stabilitet og sikkerhet framfor en politisk åpning som ofte oppleves som «kaos» (krig i SY osv. skremmer og blir brukt av regimer for å 

skremme folket). Militæret presenteres som plettfri og nasjonalt innstilt organisasjon til forskjell fra korrupte politikere, og dermed som den kraften som ville «rydde 
opp».


men 
på menneskelig plan?

G: 2 grunner til optimisme (henger sammen):

• endring av idéer er en lang prosess! Det kom ikke plutselig i 2010, og tar ikke plutselig slutt i 2013

• cf. 1848: liberal-demokratiske revolusjoner i mange europ. land (»Völkerfrühling« [folkenes vår]): politisk umiddelbart feilslått for det meste (den anti-revolusjonære 

siden kom med en «reaksjon» til revolusjonen [derav «reaksjonær»]) — men idéene levde videre, ble viderebrakt, og kampen for å realisere dem fortsatte… ‹i over 100 
år›.


• [cf. også 1968: umiddelbare revolusjonære håp ikke realisert, men «1968-generasjonen» preget og endret samfunnene i løpet av sitt liv på mange, avgjørende måter]



Hvor står MØNA nå?

• Siden tidlig moderne: integrasjon i det moderne 

• verdensmarked 

• nasjonalstats-system 

→ mange endringer i økonomi, politikk, samfunn, kultur… 
både strukturelt og på detalj-/‹overflate›-/utformings-nivå 

• Utfordringer? Ny epoke?

2 ‹tvillings›prosesser: MØNAs integrasjon i det moderne

• verdensmarked (fra 1500-t til «globalisering»)

• nasjonalstats-system

Vi har observert begge siden midt-1700-t (økon. litt tidligere, polit. litt senere).

G4 350- [G5 348-]: Står vi nå overfor slutten av denne ‹epoke›? [*↖]

• @ verdensmarked: MØNA nå egentlig mer perifer enn noensinne. Neolib. globalisering førte til økte sos. foskjell, større sos. problemer, økt misnøye med staten som 

sviktet “ruling bargain” → mer sosial uro.

• @ nasjonalstat: under press? pga


• sekterisering (men hverken i BH, YE, SA, og heller ikke SY har ‹sektene› ført til krav om å bli uavhengige)

• idéen om at 1.VK-grensene er ‹kunstige› (men i realiteten har de blitt ‹godt etablert›, veldig stabile, og forankret ikke bare i infrastruktur og politiske interesser 

hjemme og internasjonalt [derfor vanskelig å opprette en kurdisk stat!]—men via skole- og medievesen, og livets ‹rammebetingelser›, også i kultur og 
selvforståelse)


• radikalt alternative forslag (umma/kalifat; men også f.eks. verdens-føderasjon av ‹regioner› som er mindre enn dagens nasjonalstater; eller i PS/IL ‹2 
najsonalstater på samme territorium›; se <https://www-jstor-org.ezproxy.uio.no/stable/23012092>) har nesten ingen sjanse å kunne utvikles siden nasjonalstat-
systemet som helhet er så sterkt forankret internasjonalt, både strukturelt/institusjonelt og mht. interessene. Derfor oppstår det heller ikke virkelig nye 
alternativer i “failed states” («mislykkede stater») — de forblir bare som u-definerte unntak/inntil videre ‹tomme› (Somalia, eller Kosovo…) → Historisk og nå har 
mulige alternativer (e.g. ʿAbd al-ʿAzīz Āl Saʿūd; de «islamske revolusjonærene» i IR; Ṭālebān i AF) ‹innrettet seg› i nasjonalstatssystemet, opererer i og som 
nasjonalstat. Tom. «IS», for all sin ideologi, har overtatt mange av nasjonalstatens former og institusjoner (og ført noen av dens idéer—enhet av territorium og 
verdisystem—ad extremum.



Hvor står MØNA nå?

• Ny epoke? Hva med utfordringer ang. 

• verdensmarked? MØNA sterkt integrert — men i perifer posisjon → 
sosioøkon. problemer, sos. uro 

• nasjonalstat? Mer stabil enn at sekterisering, idéen om at grensene 
er kunstige, el. radikale alternativer har klart å vinne fram 

→ Statene vil bestå (siden globalt integrert)—men om de skal lykkes, må 
de sosioøkon. utfordringene løses, og siden de står i global 
sammenheng, kan de bare løses i globalt samarbeid.

2 ‹tvillings›prosesser: MØNAs integrasjon i det moderne

• verdensmarked (fra 1500-t til «globalisering»)

• nasjonalstats-system

Vi har observert begge siden midt-1700-t (økon. litt tidligere, polit. litt senere).

G4 350- [G5 348-]: Står vi nå overfor slutten av denne ‹epoke›?


• @ verdensmarked: MØNA nå egentlig mer perifer enn noensinne. Neolib. globalisering førte til økte sos. foskjell, større sos. problemer, økt misnøye med staten som 
sviktet “ruling bargain” → mer sosial uro.


• @ nasjonalstat: under press? pga

• sekterisering (sammenh. med SA-IR-rivalitet — men hverken i BH, YE, SA, og heller ikke SY har ‹sektene› fremmet krav om å bli uavhengige)

• idéen om at 1.VK-grensene er ‹kunstige› (men i realiteten har de blitt ‹godt etablert›, veldig stabile, og forankret ikke bare i infrastruktur og politiske interesser 

hjemme og internasjonalt [derfor vanskelig å opprette en kurdisk stat!]—men via skole- og medievesen, og livets ‹rammebetingelser›, også i kultur og 
selvforståelse)


• radikalt alternative forslag (umma/kalifat; men også f.eks. verdens-føderasjon av ‹regioner› som er mindre enn dagens nasjonalstater; eller i PS/IL ‹2 
najsonalstater på samme territorium›; se <https://www-jstor-org.ezproxy.uio.no/stable/23012092>) har nesten ingen sjanse å kunne utvikles siden nasjonalstat-
systemet som helhet er så sterkt forankret internasjonalt, både strukturelt/institusjonelt og mht. interessene. Derfor oppstår det heller ikke virkelig nye 
alternativer i “failed states” («mislykkede stater») — de forblir bare som u-definerte unntak/inntil videre ‹tomme› (Somalia, eller Kosovo…) → Historisk og nå har 
mulige alternativer (e.g. ʿAbd al-ʿAzīz Āl Saʿūd; de «islamske revolusjonærene» i IR; Ṭālebān i AF) ‹innrettet seg› i nasjonalstatssystemet, opererer i og som 
nasjonalstat. Tom. «IS», for all sin ideologi, overtok mange av nasjonalstatens former og institusjoner (og førte noen av dens idéer—enhet av territorium og 
verdisystem—ad extremum).


→ Statene vil bestå (siden globalt integrert)—men om de skal lykkes, må de sosioøkon. utfordringene løses, og siden de står i global sammenheng, kan de bare løses i 
globalt samarbeid.




Hva så med politiske rettigheter? Se på folkebevegelsene i SD, DZ 2019-22!

:

Mange holder drømmene sine vedlike, og vil fortsette med det.

Men vi må heller ikke ignorere at andre modeller har mye suksess på verdensbasis: Kina! [og populistisk autoritarisme generelt —sl. også arabisk sympati for Russland 
mot «Vesten» i Ukraina-krigen 2022]



er alt som før?



–Asef Bayat

“[are we] back to the old ways? In a sense we 
are, partly because the old order is largely 

back in business. But something is 
fundamentally different: these are the old ways 

in new times, when the old order faces new 
political subjects and novel subjectivities.”

Asef Bayat, en ledende Midtøsten-samfunnsviter (se Life as Politics. How Ordinary People Change the Middle East. Stanford 2010, dvs. før den «arabiske våren»), skrev 
dette:

Are we “back to the old ways? In a sense we are if we assume that the old order strives hard to return to business. But something is fundamentally different: These are 
the old ways in new times—when the old order faces new political subjects and novel subjectivities; when the memories of sacrifice, the taste of triumph, and betrayal of 
aspirations are likely to turn quiet but lingering mass discontent into periodic social upheavals. These are uncharted political moments loaded with indefinite possibilities 
in which meaningful social engagement would demand a creative fusion of the old and new ways of doing politics.”

(Asef Bayat, Revolution without Revolutionaries. Making Sense of the Arab Spring. Stanford 2017. Kap. 11 “Revolution and Hope”, s. 226)



–Egyptisk blogger

«الثورة جوانا» 

“Revolusjonen er inni oss”

Selv om offentlig ytringsfrihet er massivt innskrenket, og selv om mange ikke vil risikere å utsettes for represjon eller verre, bærer mange av de som deltok i revolusjonene 
2010-12 en slags «indre motstand». 



Lytt til 
Meg!

Denne holdningen er noe populære kunstnere har gitt uttrykk for: 



 اسمعني
(1:49)

fra des. 2014

«Lytt til meg!» var den «mest populære arab. sang 2015»



https://youtu.be/38gWv8vozt4 


 اسمعني
(1:49)

fra des. 2014

«Lytt til meg!» var den «mest populære arab. sang 2015»



Trassig håp

ingen illusjoner

men sinte & sta



Cairokee (pop band) [2:52] : ‘defiance’ : trassig «nei!» til konterrevolusjonen og de gamles forsøk å holde seg ved makten.



fra Cairokee: “Ākhir ughniyya” («Den siste sangen») [2:52], CairokeeOfficial, 12 March 2016, https://youtu.be/6kH3l_4oFVI

[NB: sangen er fra 2016, dvs. etter al-Sīsī’s konterrev. i EG; inkludert på 2017 album Nuqṭa beyḍā {“A Drop of White”} <https://open.spotify.com/album/
2bgL3UrqM8knBxaedpoZbE>]

{les videre: Hofheinz, “#Sisi_vs_Youth: Who Has a Voice in Egypt?”, Journal of Arabic and Islamic Studies, 16 (2016): 327-348, <https://www.hf.uio.no/ikos/forskning/
publikasjoner/tidsskrifter/jais/volume/vol16/v16_09h_hofheinz_327-348.pdf>}



Sosiale medier gjenspeiler en ungdom mellom fromhet og trassig opprør – men begge holdninger er ofte rettet mot det som oppfattes som en korrupt, eller mislykket, 
eldre generasjon.


trassig håp! 


Wageeh Sabry, en veldig populær egyptisk satirisk forfatter, skrev følgende innlegg på Facebook i 2016:



Legen: Dessverre, frue, men sønnen din har håp.
–Neimen bevares! For en katastrofe! Hvor i all verden har han fått det 
fra??
–Det er vel medfødt. Eller han ble smittet av de dere smarte 
ungdommene som deltok i revolusjonen og tok for seg å ‹rydde opp›… 
Men her er noen stikkpiller— stikk dem opp i ræva hans, så vil han 
komme seg og bli en helt vanlig unyttig fjott uten noen ambisjoner.
–Amen, doktor!


