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PRAKTFULLE EMIRER OG
MELKEPATRIOTISME
QATAR I KRISE, FORESTILT FELLESSKAP
OG HVERDAGSNASJONALISME
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I ukene etter at Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Bahrain og Egypt
innførte en storstilt boikott av Qatar, har en voldsom og personfokusert
nasjonalisme blomstret opp i det lille landet. Toppdrevet regimedyrking er
ikke nytt i arabiske land. At den enorme andelen expats blir dens fremste
drivkraft er derimot et fenomen verdt å se nærmere på.
charlotte lysa og mari norbakk
våren 2017 fyltes qatar opp av nasjonalistiske symboler, både i bybildet og på sosiale medier, i et omfang som ellers er forbeholdt
nasjonaldagen. Særlig ett gikk igjen: et stilisert
portrett av emir Tamim Al Thani, med påskriften
Tamim al-majd, «Praktfulle Tamim», tegnet av
den qatarske kunstneren Ahmed Almaadheed. På
den qatarske Facebook-gruppen «When, Where
and How in Doha» (wwhid), med over 100 000
medlemmer,1 postet brukere støtteerklæringer til
emiren, og etterspurte steder å kjøpe t-skjorter,
klistremerker og andre effekter med det brått så
populære bildet. De lokale teleoperatørene,
Vodafone og Ooredoo, skiftet begge nettverksnavn til «Tamimelmajd», til vill begeistring på
sosiale medier. Senere postet også mange expats
bilder og videoer av støtteerklæringer til Qatar fra
sine respektive hjemland.
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Slike nasjonalistiske uttrykk kan fremstå som
banale ved første øyekast, men hverdagslige nasjonalistiske representasjoner er tvert imot sentrale
i å bygge opp og opprettholde en nasjonalfølelse.2
Den demografiske situasjonen i Qatar gjør det
ytterligere interessant: Av Qatars 2 500 000 innbyggere er kun cirka 10 prosent statsborgere. Den
resterende majoriteten er i all hovedsak fremmedarbeidere, lokalt kalt «expats»,3 med opphold som
varer alt fra et par år til flere generasjoner.
I denne artikkelen vil vi undersøke om den i
skrivende stund pågående blokaden av Qatar har
ført til en oppblomstring av nasjonalisme på tvers
av den tradisjonelle statsborger/ikke-statsborgeraksen, og hvordan dette bidrar til vår forståelse av
nasjonal identitet i slike samfunn. Med krisen i
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
En av mange versjoner av kunstneren
Ahmed Almaadheeds portrett av Qatars
emir Tamim Al Thani.

Qatar som linse stiller vi spørsmål om hvordan og
hvorfor expats, som er eksplisitt utelatt fra nasjonsbyggingsprosjektet under krisen, allikevel
omfavner nasjonalistiske symboler og slår ring om
sitt vertsland.4
GAMLE KONFLIKTER OG NY KRISE

Den nye nasjonalistiske bølgen oppsto da de fire
landene som senere døpte seg selv «anti-terrorkvartetten», Saudi-Arabia, De forente arabiske
emirater (heretter Emiratene), Bahrain og Egypt,
kuttet alle bånd til Qatar over natten den 5. juni
2017. Den plutselige blokaden ble utløst av en nyhetsmelding fra Qatars statlige nyhetsbyrå,
publisert kvelden 23. mai 2017, som hevdet at
emiren av Qatar hadde kommet med en rekke
oppsiktsvekkende utsagn da han holdt tale ved et
militært akademi. Ifølge meldingen uttalte emiren
blant annet at Iran var en islamsk stormakt, at
Hamas og Hizbollah var legitime motstandsbevegelser, at Dohas relasjoner med Israel var
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Bahrain og Saudi-Arabia foretrekker
nok at Qatar nedgraderer sin
forbindelse til Iran.

"
gode, mens relasjonene med Donald Trumps usa
var spente.5 Det har i senere tid kommet overbevisende indisier på at nyhetsbyrået og dets
tilhørende sosiale medier ble hacket6 og at den
siterte talen aldri ble holdt.7 Det at blokadelandene reagerte så raskt og omfattende tyder på
at aksjonen har vært planlagt i lengre tid, og på
tross av troverdige meldinger om at de påståtte
sitatene trolig ikke var ekte, ble aksjonen raskt intensivert. Dessuten skjedde hackingen og den
påfølgende blokaden rett etter at usas president
Donald Trump hadde møtt ledere fra de fire
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landene i Riyadh, med en klar oppfordring om å
ta terrorbekjempelse på alvor.
Qatar ble beskyldt av landene for støtte til
terrorisme, blant annet gjennom tv-kanalen alJazeera, støtte til Iran og til Det muslimske brorskap i Egypt, samt en lang rekke ymse
terrororganisasjoner aktive rundt om i regionen,
for å nevne noe.8 Videre hevdet de at Qatar har
en agenda om å skape kaos i omkringliggende
land, eksempelvis gjennom påstander om at Qatar
sto bak opprørene i Bahrain i 2011.9 Det er
riktignok flere aspekter ved Qatars politikk som
er kritikkverdige, herunder mangel på ytringsfrihet, immigrasjonslover og mangel på oppgjør
med bånd til ekstreme individer og organisasjoner. Likevel er det trolig ikke dette som ligger
bak blokaden; landene bak kritiseres ofte – og
gjerne enda sterkere – for lignende forhold.10
Dessuten har de hittil ikke kommet med
troverdige eller håndfaste bevis som underbygger
deres narrativ, hvilket blant annet er blitt påpekt
av usas utenriksminister Rex Tillerson.11 De fire
landene fremmet en liste bestående av en rekke
vage, og noen svært radikale, krav, som stenging
av Al Jazeera og andre medier støttet av Qatar, at
all kontakt med Iran kuttes, og utvisning av en
rekke ikke-navngitte individer. I tillegg kreves det
at Qatar skal betale kompensasjon for «liv tapt
som følge av qatarsk politikk», og at kravene skal
revideres jevnlig i ti år. Det var med andre ord
åpenbart at kravene ikke var formulert for å kunne
innfris, iallfall ikke innenfor fristen som var satt
til ti dager.12
Selv om blokaden kom som lyn fra klar
himmel, er det ikke første gang Qatar har vært i
konflikt med nabolandene. Den forrige emiren,
Hamad bin Khalifa Al Thani, gikk langt i å transformere Qatar fra et relativt ukjent lite emirat til
en global aktør på 1990- og 2000-årene.13 Etter å
ha gradvis fått mer makt utover 1980- og 1990årene, avsatte Hamad den daværende emiren, sin

egen far, i et ikke-voldelig kupp i 1995.14 Første
halvdel av 1990-årene bød på noen urolige år for
golfmonarkiene. Iraks invasjon av Kuwait i 1990
viste for alvor hvor sårbare de små oljerike statene
var. I kjølvannet av krigen brøt det ut en grensekonflikt mellom Saudi-Arabia og Qatar som ledet
til dødelige sammenstøt i 1992.15 Senere ble en
årelang tvist med Bahrain over maritime grenser
og territoriell kontroll over en liten øygruppe mellom de to landene løst i fn, og militær inngripen
unngått.16 I 1996 fant et kontra-kuppforsøk sted,
som etter sigende ble støttet av Saudi-Arabia og
Emiratene.17 De påfølgende årene gjorde emiren
en rekke offensive politiske grep, særlig utenrikspolitisk, blant annet ved å innta en meklerrolle i
flere konflikter i regionen. For nabolandene har
etableringen av Al Jazeera, styrkede bånd til Iran
og støtte til Det muslimske brorskap vært spesielt
irriterende.
IRAN

I tillegg til havgrense deler Qatar og Iran verdens
største gassfelt, hvor Qatars svært innbringende
naturgassreserver kommer fra. Qatar er dermed
avhengig av å ha et konstruktivt forhold til nabolandet, og tatt i betraktning at Qatar i tillegg
pleier sterke bånd til Saudi-Arabia og usa, som
har en stor militærbase i landet, blir det desto
viktigere å holde seg inne med iranerne. Som
Mehran Kamrava har vist har det vært hyppige
statsbesøk på høyt nivå mellom Qatar og Iran,
men fra Qatars side har forholdet hele tiden vært
pragmatisk.18
Selv om en andel av qatarske statsborgere er av
iransk herkomst anses de ikke som en homogen
og politisk betydningsfull gruppe på samme måte
som i Bahrain og Saudi-Arabia, hvor sjia-befolkningen langt på vei regnes som en femtekolonne.
Videre konkurrerer Saudi-Arabia og Iran om innflytelse i regionen, inkludert i krigsområder som
Syria, Irak og Jemen. Denne konkurransen må

forstås som en fortsettelse av det som er blitt
omtalt som en ny «kald krig» mellom to blokker
ledet av henholdsvis Saudi-Arabia og Iran, som
har utspilt seg gjennom media og proxy-kriger
gjennom flere år, og som ble tydeligere etter de
arabiske opprørene i 2011.19
Bahrain og Saudi-Arabia foretrekker nok, av
både innenrikspolitiske og utenrikspolitiske
hensyn, at Qatar nedgraderer sin forbindelse til
Iran, men det er verdt å nevne at blokadepartner
Emiratene har sterke handelsforbindelser til Iran.
Dessuten er påstander om bånd til Iran et
argument som gir gehør hos administrasjonen i
Det hvite hus, selv om retorikken virker noe overdrevet. Blokadelandene, med Saudi-Arabia i
spissen, spesifiserer i sin kravliste at Qatar må utvise den iranske revolusjonsgarden fra Qatar, selv
om sistnevnte hardnakket hevder at det ikke er
iransk militær tilstedeværelse i landet. I august
2017, tre måneder etter boikotten, kunne Qatars
statlige nyhetsbyrå melde at landets ambassade i
Teheran gjenåpnes. Paradoksalt nok kan det derfor se ut som om blokaden har styrket, snarere enn
svekket Qatars forhold til Iran.
AL JAZEERA

Al Jazeera arabisk startet sine sendinger i 1996, og
vokste raskt. Kanalen skilte seg fra andre arabiske
nyhetskanaler; i stedet for å være et talerør for
myndighetene, inviterte Al Jazeera kontroversielle
gjester med ulike politiske ståsteder, bød på livlige
talkshow og tok opp en rekke tabuer i den arabiske verden, inkludert åpenlys kritikk av navngitte politiske og religiøse ledere.20
Selv om Al Jazeera offisielt sett er uavhengig
har kanalen en sterk tilknytning til regimet i
Qatar, og det hevdes ofte at den aktivt brukes som
et verktøy i utenrikspolitikken. Det er en kjent sak
at Al Jazeera svært sjeldent kommer med kritikk
av Qatar, selv om journalistene som dekker andre
deler av verden stadig hevder at kanalen ikke
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legger noen redaksjonelle bånd på deres dekning.21
Da saudiske dissidenter åpent kritiserte SaudiArabia i et populært talkshow på Al Jazeera i
2002, etter en serie med det Saudi-Arabia oppfattet som provokasjoner fra Qatars side, kalte de
sin ambassadør hjem fra Doha og nektet Al
Jazeera å dekke pilegrimsreisen.22 Samuel-Azran
har vist at Al Jazeeras arabiskspråklige dekning av
Saudi-Arabia, mens konflikten pågikk, i større
grad fulgte den offisielle qatarske linjen enn den
engelskspråklige søsterkanalen.23 De to kanalene
har forskjellige målgrupper. Den engelskspråklige
grenen snakker primært til et amerikansk og et
europeisk publikum, mens den arabiske i større
grad følger regionale fortellinger med en mer
tydelig, politisk vinkling.24 En slik dobbeltrolle
kan være med på å forklare hvorfor Al Jazeera
både blir løftet frem som et eksempel på ytringsfrihet i en heller lukket region, og kritisert for å
tillate kontroversiell og sekterisk retorikk – og i
ytterste grad beskyldt for å være et talerør for det
motstanderne definerer som terrorister.
Al Jazeera fikk mye oppmerksomhet da de
sendte døgnet rundt fra Tahrir-plassen i Kairo i
2011, og den massive oppslutningen rundt de arabiske opprørene har til dels blitt tilskrevet kanalens grundige dekning i Syria, Libya, Tunisia og
Jemen, i tillegg til Egypt.25 Det var derfor
påfallende at innslagene fra Bahrain var fraværende, med unntak av en dokumentar som etter
hvert ble vist på Al Jazeera English, men uteble
fra den arabiske søsterkanalen.26 Qatar støttet
samtidig opprørene i de førstnevnte landene,
mens de intervenerte på myndighetenes side i
nabolandet Bahrain. Etter at det egyptiske
militæret i 2013 styrtet landets første folkevalgte
president, Mohammed Morsi, haglet også beskyldningene mot Al Jazeera for å være på islamistenes side. Al Jazeeras egyptiske kanal ble
angrepet, og en egyptisk domstol dømte kanalen
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til å stenges,27 hvilket illustrerer hvordan kanalen
etter den arabiske våren i større grad enn før oppleves å ha en politisk slagside. Al Jazeera ble i juni
stengt også i Bahrain, Saudi-Arabia og
Emiratene.
DET MUSLIMSKE BRORSKAP

Forholdet til Det muslimske brorskap er sentralt
for å forstå konflikten mellom Qatar og nabolandene. Qatar har en lang historie med å huse
eksilboere, også islamister med tilknytning til
Brorskapet.29 Qatar har kontakter i bevegelsen i
mange land, og de var ikke alene om å anta at bevegelsen ville ha stor innflytelse i Midtøsten post2011. Blant annet i Libya, Tunisia og Syria støttet
Qatar krefter knyttet til de lokale grenene av Det
muslimske brorskap under og etter opprørene.
Etter 2011 ble også forholdet til Hamas styrket,
og daværende emir, Hamad Al Thani, ble i 2012
den første statslederen som besøkte Gazastripen
etter at Hamas fikk makten i 2007.30 Forholdet til
Brorskapet i Egypt, som både før og under sitt
styre fikk tung økonomisk støtte fra Qatar, står
som det tydeligste eksempelet på Qatars bånd til
bevegelsen. Forklaringen på Qatars støtte til brorskapsbevegelsen i mange land er imidlertid mer
kompleks enn at den er ideologisk begrunnet.31
For det første følger Qatar offisielt, i likhet med
Saudi-Arabia, wahhabismen (om enn ikke like
rigid tolket), en svært konservativ gren av islam.32
Wahhabismen bryter med den mer moderate
brorskapsretningen blant annet i forholdet til
statsoverhodet, da lojalitet til statsoverhodet er
sentralt i wahhabismen. At Det muslimske brorskap utfordrer regimets legitimitet er også årsaken
til at Saudi-Arabia og Emiratene har et så anstrengt forhold til bevegelsen, som i begge land
har blitt undertrykket.33 Dette er en viktig observasjon: Qatar vurderer fordelene med å alliere
seg med Det muslimske brorskapet som større
enn en eventuell trussel mot regimets enevelde.

Bahrain terrorlistet Brorskapet sammen med
Emiratene, Saudi-Arabia og Egypt, selv om den
lokale grenen av Muslimbrødrene, al-Minbar, er
alliert med kongefamilien.34 Al-Minbars allianse
med myndighetene i Bahrain viser også at brorskapsbevegelsen til en viss grad er splittet i synet
på Qatar, som i motsetning til Bahrain nektet å
gå med på å definere brorskapsbevegelsen som en
terrororganisasjon. Dette var også delvis årsaken
til at Saudi-Arabia, Bahrain og Emiratene alle
kalte hjem sine ambassadører fra Doha i mars
2014.35 Etter åtte måneder vendte ambassadørene
tilbake,36 blant annet etter at Qatar tilsynelatende
hadde gitt noe etter for presset og forvist en rekke
islamister som levde i eksil i landet.37 I dag, seks
år etter at opprørene brøt ut, og i kjølvannet av
blokaden av Qatar, går de nye frontene i Midtøsten i større grad langs pro-/anti-brorskapsaksen,
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Al Jazeera blir i ytterste grad beskyldt for
å være et talerør for det motstanderne
oppfatter som terrorister.
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med Tyrkia og Qatar på den ene siden, i tillegg til
den såkalte «kalde krigen» mellom Iran og SaudiArabia, beskrevet over.
Selv om krisen siden juni 2017 har sitt utspring
i gamle konflikter, symboliserer den utvilsomt et
nytt konfliktnivå. Mens påstander om støtte til
terrororganisasjoner og mer eller mindre fiktive
qatarske opposisjonsfigurer har kommet og gått i
blokadelandenes aviser, har Qatar hele tiden insistert på at nabolandene forsøker å presse dem fra å
drive en selvstendig utenrikspolitikk, og at
blokaden er et direkte angrep på Qatars integritet
og selvråderett. Kvartetten har i stor grad
personifisert angrepet gjennom å male emiren og
hans far Hamad som de store skurkene, og at i

den grad blokaden går ut over sivile er det deres
feil. Som vi vil vise i denne artikkelen, har Qatar
svart med storstilte hyllester av emir Tamim, og
befolkningen – både statsborgere og expats – har
i stor grad blitt drivkraften i denne kampanjen. At
expats har vært sentrale i den nye nasjonalismen
er paradoksalt: Expats har i stor grad vært ekskludert fra nasjonsbyggingsprosjekter i Qatar og
de andre Golf-landene.
EKSKLUDERENDE NASJONALISME?

Qatar og omliggende land blir ofte behandlet som
eksepsjonelle i akademiske debatter om migrasjon, statsborgerskap og nasjonal identitet og
tilhørighet. Om man ser på de faktiske demografiske forholdene er det forståelig. Qatar er et
svært lite land, både målt i kvadratkilometer og
populasjon. Av de rundt 2,5 millioner innbyggerne, er kun om lag 250 000 statsborgere,
mens de resterende er expats med varierende
fartstid i landet.38 Qatar har, etter selvstendigheten i 1971, hatt en eksplosiv økonomisk
utvikling med påfølgende rask befolkningsvekst.
I Qatar, i likhet med i andre Golf-monarkier,
er expats underlagt «kafala»-systemet, som
innebærer at arbeidstakere får sin oppholdstillatelse gjennom en «kafil»,39 en sponsor, i form av en
person eller et selskap. Dette innebærer at arbeidsog oppholdstillatelsen henger tett sammen og at
en arbeidstaker risikerer å bli sendt ut av landet
på kort varsel ved oppsigelse. Arbeidsgivers tillatelse behøves i tillegg for å åpne bankkonto og
handle enkelte varer som alkohol, og ofte for å
forlate landet eller bytte jobb.40 Selv om mange
expats er ufaglærte arbeidere fra fattige land i
Afrika og Asia, og i stor grad avhengige av sin
lokale sponsors gunst, er de ifølge Cooke så synlige i samfunnet at det har ført til en frykt for
deres politiske innflytelse, som igjen har resultert
i svake rettigheter.41 Skillet mellom qatarere og
expats opprettholdes og uttrykkes gjennom for65

melle juridiske distinksjoner så vel som i hverdagslige handlingsmønstre og organisering av
samfunnet,42 selv om det også finnes en rekke
faktorer som bidrar til å skape forskjellshierarkier
innad i gruppene.43 Det er få kontaktflater, formelle eller uformelle, mellom qatarere og expatsgruppene, hvilket indikerer at det er få forventninger om en felles kultur, ifølge Nagy.44 På denne
måten produseres og reproduseres identiteter og
oppfatninger om de to gruppene på en måte som
forsterker opplevelsen av to separate grupper
innad i det qatarske samfunnet, hvor forskjeller
mellom dem fremheves, mens forskjeller innad i
gruppene vektlegges i mindre grad.
Stabiliteten i regimer med store oljeinntekter
forklares i renteniststatteorien som en uskrevet
pakt mellom makthaverne og statsborgerne, som
sikrer sistnevnte visse materielle rettigheter uten
å måtte betale skatt.45 Longva viser til hvordan
statsborgerskap er en grunnleggende kategori for
eksklusjon i Kuwait,46 og i likhet med i Qatar
deles befolkningen på et helt overordnet nivå inn
i «statsborger» og «expat». Å få statsborgerskap
har, på grunn av de attraktive velferdsgodene som
følger med samt den hurtige innvandringen, vært
svært vanskelig. Frem til en ny lov om statsborgerskap kom i 2005 måtte man kunne bevise at man
hadde røtter i Qatar fra før 1930, med mindre man
ble ansett som viktig nok til å få statsborgerskap
gjennom kongelig dekret.47 Siden 2005 har ikkeborgere måttet oppfylle en rekke krav for å kunne
søke om statsborgerskap, som gjør det nærmest
umulig for de fleste, inkludert de som har oppholdt seg i landet i flere generasjoner.48 For eksempel får barn av qatarske kvinner hvor far er
utenlandsk statsborger ikke qatarsk statsborgerskap,49 selv om en nylig oppmykning nå gir dem
mulighet til å søke om permanent oppholdstillatelse.50 Dette kan ses i sammenheng med krisen,
da blokaden har medført at familier der mor eller
far er fra et av de blokkerende gcc-landene har
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måttet dele seg opp fordi alle saudiske, bahreinske
og emiratiske statsborgere ble hjemkalt under
trussel om straff.51
I tillegg til forskjellsbehandlingen av qatarere
og expats, dyrkes ideen om qatarsk særegenhet i
myndighetenes nasjonsbygging. Qatar er en svært
ung stat, hvor befolkningen historisk har beveget
seg på tvers av grensene som i dag utgjør statene
på Den arabiske halvøyen. I fraværet av en delt
kollektiv nasjonalfølelse har Qatar i sin nasjonsbygging derfor forsøkt å bygge opp et narrativ
rundt sjeik Jassim bin Mohammed Al Thani som
en slags nasjonens far. Qatars nasjonaldag, feiret
første gang i 2007, er for eksempel satt til dagen
Jassim kom til makten, heller enn dagen Qatar erklærte seg uavhengig.52 I Kuwait er lojalitet til
statens overhode, taba‘iyya, ett av flere utrykk for
nasjonalisme.53 I Qatar er dette svært relevant,
både hva gjelder Jassims posisjon, men også den
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En egyptisk expat ville gladelig brent
sitt egyptiske pass dersom Qatar hadde
tilbudt ham et nytt.
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pågående nasjonalfølelsen, eller «emirfølelsen»,
der expats innlemmes i den nasjonale folden først
og fremst gjennom sin lojalitet til emir Tamim og
hans velvilje.
Tilstedeværelsen av et stort antall expats har
vært med på å forme identitet og ideen om det
nasjonale på flere plan. Khalaf viser hvordan
myndighetene i Emiratene har vekket til live
kulturarv for å inkorporere autentisitet i den moderne nasjonalstaten,54 og hvordan klesbruk er
sentralt i å danne en distinktiv emiratisk identitet
i møte med «de andre».55 Longva gjør samme observasjon i Kuwait, og argumenterer for at tilstedeværelsen av expats var en viktig faktor i

dannelsen av en separat kuwaitisk nasjonal identitet.56 Cooke har vist hvordan nasjonal særegenhet har stått sentralt i nasjonsbyggings- og
moderniseringsprosjekter i Golfen, eksemplifisert
blant annet gjennom nasjonalmuseer og arkitekturprosjekter med mål om å skape en distinktiv,
lokal arkitektur.57
Myndighetene i Qatar og de andre Golflandene har drevet en slik politikk nettopp for å
forhindre integrering av expats og for å styrke nasjonalfølelsen til qatarere. For å sikre stabilitet har
myndighetenes strategi vært å opprettholde
expat-statusen som midlertidig, og samtidig
bygge lojalitet og nasjonalfølelse blant statsborgerne. Expats har dermed, ifølge Ferguson,
blitt instrumentelle i å forme forholdet statsborgere imellom, og forholdet mellom dem og
makthaverne.58 Denne paradoksale rollen har vært
tydelig i en prosess hvor expats først var avgjørende i å omgjøre petroleum til velferdsgoder for
statsborgere og deretter ved å bli sett på som konkurrenter på arbeidsmarkedet og et hinder for
oppbyggingen av samlede samfunn med en
kollektiv identitet.59
Vora og Koch presenterer et beslektet
argument. De hevder at forskning på migrasjon i
Golfen vanligvis fokuserer på eksklusjon av migranter i samfunnene.60 I stedet, argumenterer de,
er det på tide å tenke nytt om hvem som utgjør
subjektene i fortellingen om samfunn i Golfen.
Selv om migranter ikke er en eksplisitt målgruppe
for nasjonalistiske prosjekter, som primært
handler om å naturalisere statsborgeres krav om
forrang i sitt eget land, blir de likefullt eksponert
for dem, ifølge Vora og Koch.61 I likhet med
Ferguson, dog med en annen innfallsvinkel,
argumenterer de således for at migranter i aller
høyeste grad spiller en rolle i nasjonalistiske diskurser i Golf-landene. Som Fox og Miller-Idriss
viser er ikke nasjoner kun produkt av strukturelle
krefter, de er også resultatet av folks hverdagslige

handlinger.62 Reaksjonene på blokaden våren og
sommeren 2017, at expats som er blitt utelatt fra
nasjonsbyggingsprosjektet likevel omfavner nasjonalistiske symboler og slår ring om sitt vertsland, understreker dette poenget.
MIDLERTIDIGHET OG PRIVILEGIUM

«Kullina Qatar, kullina Tamim» – «vi er alle Qatar,
vi er alle Tamim» – står det på nettforumene og
langs veiene i expat-nasjonen. Selv om oppholdstillatelse i Qatar er avhengig av arbeid er mange
expats født og oppvokst i landet. Enkelte familier
sporer sin tilstedeværelse to generasjoner tilbake.
Til tross for uttrykk for frustrasjon over midlertidigheten de qatarske statsborgerskap- og visumreglene skaper, så gjør expats, i intervjuer, det
tydelig at de føler dyp tilhørighet til Qatar. På
spørsmål om hva hjem er, svarer mange at de har
hjemmene sine i Doha, selv om de gjerne refererer
til et annet «hjemland». Frustrasjonen deres blir
styrket nettopp av at de ønsker å tilhøre og, til
dels, føler at de tilhører, men samtidig blir avvist
av, blant annet, den byråkratiske staten. Som en
egyptisk expat uttrykker det da krisen begynner –
han ville gladelig brent sitt egyptiske pass dersom
Qatar hadde tilbudt ham et nytt.63
I Qatar behandles expats med høy inntekt
godt, selv om de ekskluderes fra statsborgerskap.
Lønningene er gjennomgående svært gode og
skattefrie, helsetjenestene er av høy kvalitet, og
helseforsikring er obligatorisk dekket av arbeidsgiver. Infrastrukturen er moderne, og livsstilen
som tilbys for de med god inntekt i Doha er ansett
som attraktiv. Doha er ikke Dubai, og enkelte
expats synes byen er «kjedelig», men svært komfortabel, og trygg. Som expats er de fleste skjermet
fra byråkrati og papirmøller, det tar arbeidsgivere
seg av. For eksempel sier egyptiske expats at
hverdagen er mer forutsigbar og stabil enn det de
er vant til fra sitt hjemland, selv om de kan miste
jobben og visumet på svært kort varsel. Det er
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dette gode livet de ønsker å hylle og understreker
når de uttrykker solidaritet med emir Tamim og
nasjonal stolthet over Qatar.
Expats’ lojalitet overfor Qatar og emiren
kommer til uttrykk på ulike måter: På Facebookforumet wwhid fyltes veggen av expats’ kjærlighetserklæringer til landet og emiren i form av
bilder av biler med klistremerker med qatarske
flagg og symboler, og bilder av qatarske matprodukter med patriotiske oppfordringer om å
kjøpe lokalt. Det ble også postet bilder av emiren
i alle farger og varianter, og av digre reklameplakater fylt med det qatarske flagget, emirens
portrett eller andre nasjonalistiske uttrykk. Over
hele Doha ble det hengt opp enorme plakater
med påskriften «Tamim al-majd» der innbyggerne kunne skrive sine støtteerklæringer, som
senere ble samlet og stilt ut foran landemerket
Museum of Islamic Art. På restauranter i souken
hang restaurantinnehavere opp qatarske flagg,
kjøpte t-skjorter eller buttons med nasjonalistiske
uttrykk til de ansatte, og i noen dager sluttet flere
restauranter å servere de populære (og innbringende) vannpipene fordi tobakken var
emiratisk. De hadde gått sammen og bestemt seg
for å boikotte. Tyrkiske melkeprodukter ble hyllet,
og det ble delt gloselister på forumet for å hjelpe
folk å kjøpe de tyrkiske produktene som ikke enda
hadde fått arabiske eller engelske innpakninger.
MELK SOM PATRIOTISME

Nasjonalisme i den arabiske verden er interessant
nettopp på grunn av rollen språk, trykkpresse og
utdanning antas å spille.64 Midtøsten er en region
som preges av et felles skriftspråk og trykkpresse,
samt en regional kunnskapsbase65 som ikke «eies»
av en enkelt nasjon. Den pågående nasjonalistiske
bølgen, med emir Tamim som holdes opp som
felles nasjonssymbol, og der både qatarere og
expats feires som del av den qatarske nasjonale enheten, er derfor interessant nettopp fordi den
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bryter med tidligere politikk som har vært
fokusert på å vise til en eksklusiv, rendyrket
qatarsk «arabiskhet» som skulle gi Qatar definisjonsmakt på hva «arabisk kultur» innebærer.
I begrepet everyday nationhood66 ligger en forståelse om at det er ikke bare er gjennom felles
språk, kunnskap eller etnisk eller geografisk avgrensing at nasjonalisme oppstår, men at det først
og fremst er gjennom banale,67 hverdagslige,
enkelthandlinger at nasjonsfølelse oppstår. Det
som kan observeres på bakkeplan, eller i den
virtuelle verden, som å kjøpe melk eller poste en
selfie på Facebook, blir dermed til et sosialt
fenomen, en nasjonalfølelse som deles av både
statsborgere og ikke-statsborgere. Delaney formulerer hvordan nasjonalisme ligner på, og bør
ses i sammenheng med, måter folk forstår og for-

holder seg til avstamming og slektskap.68
Delaneys argument resonnerer med ideene i
«hverdagsnasjonalisme», da fokuset flyttes fra rent
strukturelle ovenfra-og-ned-perspektiver til en
undersøkelse som inkluderer hverdagspraksis.
Som et ledd i en slik analyse ønsker vi å undersøke
responser til krisen uten å anta at kafalastrukturen er sentral.69 Tatt i betraktning de nasjonalistiske uttrykkene som oppsto blant expats
under krisen er det nærliggende å anta at dette
oppstår som en instrumentell respons, der expats
forventes av sin sponsor å bidra til solidaritet. Reaksjonen som oppsto i perioden etter blokaden ble
innført var dog mer spontan og drevet av moralsk
indignasjon over det som oppfattes av expats (og
statsborgere)70 som en urettferdig handling fra
blokadekvartetten, samt en opplevelse av familiær

kjærlighet til staten, eller emiren som beskytter.
Under krisen i Qatar skaper tilgangen på mat
og statens, ved emir Tamim, faderlige ansvar som
forsørger, et forestilt fellesskap som ligner på slektskap, eller en nasjon, gjennom mat.71 Matvarer,
spesielt melk, får patriotisk innhold, så det å
handle og drikke tyrkisk melk omgjøres under
krisen til en banal nasjonalistisk handling. Slike
uttrykk for nasjonalisme i Qatar har sammenheng
med at melkeprodukter tidligere ble levert til
Qatar nesten utelukkende fra saudiske
leverandører, og fordi melk har kort holdbarhet
var det en av varene man antok man ville oppleve
knapphet av. På sosiale medier, og spesielt på det
ledende expatforumet wwhid har expats gjort det
klart at det å klage på melken, eller den qatarske
statens forsøk på å opprettholde melkeforsyningen, er upatriotisk, og det sanksjoneres gjennom
kommentarer fra andre expats på forumet om
hvor dum eller utakknemlig man er. Som en
kvinne skrev da hun etterspurte andre merker som
førte fersk melk fordi hun syntes den tyrkiske
melken ble fort sur: «To any of those who feel
milk questions are unpatriotic, rest assured I still
stand with Qatar, I just really really prefer fresh
milk in my coffee.»72
I Tyrkia kan man ifølge Delaney snakke om en
«fatherstate» der staten billedlig og språklig antar
en farsfigur.73 I Qatar manifesteres staten fysisk i
emir Tamim og hans far, «pappaemiren» Hamad,
og nyere forskning på mannsidealer i Midtøsten
viser tydelig at farsrollen er del av et maskulint
ideal.74 Det å være far betyr blant annet å sørge
for at familien din har nok og god mat. Emirens
jobb er derfor under blokaden, blant annet, å sørge
for mat til innbyggerne, og en av de mest emosjonelle sakene under blokaden har vært nettopp
de tyrkiske (og iranske) skipene og flyene som har
kommet med mat – symbolisert ved melkeproduktene – til Qatar. Kjærligheten expats og
statsborgere uttrykker for «our king» er en slags
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familiær kjærlighet til sitt statsoverhode. Sett fra
denne farsrolle-allegorien vil ytringer som å
kritisere kvaliteten på melken, eller å klage på
manglende tilgang på koriander eller fersk kylling,
bli framstilt som å kritisere en hardtarbeidende far
som gjør sitt aller beste for å sette mat på bordet.
Det å mobilisere støtte og kjærlighet til emir
Tamim har bidratt til å skape et forestilt fellesskap
på tvers av de tradisjonelle skillelinjene i Qatar. At
blokaden tok sted under ramadan, en tid
mennesker samles rundt mat, og en måned der
melk og andre melkeprodukter spiller en viktig
rolle i manges kosthold, gjorde nok melke-
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Denne effekten var nok ikke det
kvartetten så for seg da de startet
blokaden.

"
symbolikken, og ankomsten av skip fulle av mat,
ekstra potent. De første par dagene etter at
blokaden startet hørte man om enkelte supermarked som gikk tom for varer fordi folk hamstret
i frykt for matmangel. Hamstringen tok fort slutt
da folk innså at det ikke ville bli matmangel og
fordi det å hamstre fort ble stemplet som en
upatriotisk handling. I stedet postet mange bilder
av fulle butikkhyller på sosiale medier.
«Tillat meg, ved denne anledningen og fra
dette podiet, å utrykke min stolthet til mitt
qatarske folk, og den multinasjonale og
multikulturelle befolkningen i Qatar,» uttalte emir
Tamim i sin tale til fns generalforsamling den 19.
september 2017.75 Mot slutten av sommeren åpnet
Qatar for at mange nasjonaliteter fra typiske
avsenderland, som India, kan få turistvisum ved
ankomst. Dette gjør det enklere for mange expats
å få besøk hjemmefra. De nye reglene oppfattes,
selv om ikke sammenheng kan bevises, sammen
med talen, som en takk for innsatsen fra mange
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expats. Selv om den voldsomme nasjonalistiske
reaksjonen fra et bredt spekter av innbyggere i
Qatar var spontan, og direkte utløst av nabolandenes blokade, synliggjorde den – også for regimet – at expats’ tilknytning til Qatar og emiren
er sterkere enn hva man tidligere har antatt.
KONKLUSJON

Det å stoppe mattilførsel, noe blokaden av Qatars
grenser på et vis gjorde etter juni 2017, opplevdes
av Qatars innbyggere som et overtramp mot noe
grunnleggende menneskelig. Blokaden ble raskt
dypt symbolsk fordi det handlet om manglende
tilgang til mat i den hellige fastemåneden, da
solidaritet med fattige og sultne, samt familie og
samhold, er sentrale verdier. Frykten for å gå tom
for mat, samt gleden over å se at staten, ved
emiren, klarte å omgå blokaden og sørge for
matleveranser, har lagt grunnsteinene for en felles
nasjonal opplevelse som binder expats og statsborgere sammen på en måte de ikke har opplevd
tidligere. Ideen om at «vi» har opplevd og overkommet en potensielt farlig situasjon, sammen,
bidrar til å skape et forestilt fellesskap og en nasjonalfølelse både hos expats og hos statsborgere.
Denne effekten var nok ikke det kvartetten så for
seg da de startet blokaden.
Skillet mellom statsborger og expat finnes
definitivt enda i Qatar, men ideen om hva nasjonen omfatter er blitt utvidet. Gjennom den politiske krisen som oppfattes som urettferdig og
hyklersk kommer beboerne av Qatar sammen på
tvers av de skarpe skillelinjene. I oppfølgingen av
uttrykkene for hverdagsnasjonalisme, paternalistisk kjærlighet og melkepatriotisme kan det
nesten se ut som at nasjonen Qatar har omfavnet
sine expats og gjort dem til del av et nasjonalt
fellesskap. Hva blokadekvartetten kan gjøre videre
er uklart. Pressmidlene er brukt opp, og Qatar
kommer foreløpig styrket ut av krisen. Til tross
for at krisen har kostet den qatarske staten dyrt

økonomisk, så har det skapt en ny enhet.
Paradoksalt nok har blokaden styrket båndene til
partene som kvartetten ønsket at Qatar skulle
kutte båndene til. I tråd med Qatars utenrikspolitiske linje, som i utgangspunktet fremprovoserte blokaden, fortsetter Qatar å holde fast
på at et lite land trenger mange venner – også
innad i sin egen befolkning.
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