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babylon er et politisk, ideologisk og religiøst
uavhengig tidsskrift som gis ut to ganger i året. Synspunktene i artiklene står for forfatterenes egen
regning og uttrykker ikke nødvendigvis redaksjonens
holdninger. Dette nummeret er utgitt med støtte fra
Fritt Ord og Institutt for kulturstudier og orientalske
språk ved UiO.
babylon søker å dekke hele spekteret av kultur- og
samfunnsfaglige perspektiver på dagens Midtøsten.
Redaksjonen tar imot artikkelbidrag på nordiske
språk. Unntak gjøres for personer som ikke behersker
et av disse. babylon kan ikke honorere bidragsytere.
Vi forutsetter at innsendte manuskripter verken er
publisert tidligere eller er under vurdering av andre.
Vennligst send til redaksjonen@tidsskriftetbabylon.com. Vi benytter anonym fagfellevurdering.
babylon legger vekt på leservennlighet i språk og
argumentasjon. Våre formater er artikler, intervjuer,
bokessays og anmeldelser. Artikler skal inneholde
4000–4600 ord. Standard lengde på bokanmeldelser
er 900 ord. På bokessay: 2700 ord. Alle tekster skal
ha 1,5 linjeavstand. Avsnitt markeres med innrykk.
Artikler i babylon publiseres med sluttnoter, og
uten parenteshenvisninger i teksten, fotnoter eller
litteraturliste. Det anmodes om å unngå eller begrense forklarende tekst i sluttnoter.
Bidragsytere bes formulere en kort ingress (40–60
ord). Tittelen på artikkelen skal ikke overstige 40
tegn med mellomrom. Bidragsytere bes legge ved
informasjon om seg selv: Navn, tittel, institusjonell
tilknytning, og, om ønskelig, en enkelt relevant
publikasjon.
Bokanmeldelser skal inneholde forfatter, tittel, år,
forlag og eventuell oversetter. Filmer som skal
anmeldes må være tilgjengelige for et nordisk
publikum. Filmanmeldelser skal inneholde regissør,
tittel, land og år.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ammar Abo Bakr, en av de mest sentrale gatekunstnerne under den egyptiske revolusjonen.
Les mer på side 36–45.
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GODE LESER
Står vi overfor et nytt Midtøsten? Dette er et
spørsmål media stiller hvert år. I år er det Trumps
kalde front mot Iran, Putins tilstedeværelse i
Syria, den politiske krisen i Qatar, Saudi-Arabias
voldelige kampanjer i Jemen og forsoningssamtaler mellom Hamas og Fatah blant hendelsene som har fått journalister til å stille dette
spørsmålet.
I regionen kan det virke som om allianser og
maktbalanser endres raskere enn media rekker å
rapportere om dem. På sett og vis kan vi si at vi
står overfor et nytt Midtøsten hvert år. Men det
som ikke er nytt, er den underliggende utviklingen og logikken som disse endringene ofte
følger.
I Babylon ser vi det på som vår oppgave å gi
leseren en dypere forståelse av hva som former
samtidens Midtøsten. I utgaven du holder i
hendene har vi samlet fem aktuelle artikler fra
seks forskere fra Norden som gir oss et godt
grunnlag for å forstå de noen av de grunnleggende
drivkreftene i regionens samfunn og politikk.

Trumps valgløfte om å flytte den amerikanske
ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem, og dermed
anerkjenne byen som Israels hovedstad, skapte
mye turbulens. Denne gangen ser det ut som om
virkeligheten har innhentet Babylon, og idet dette
nummeret gikk i trykken sto Trump fast på at
ambassaden skulle flyttes fra Tel Aviv, og at
Jerusalem skulle anerkjennes som Israels hovedstad. I artikkelen «Neste år i Jerusalem: Amerikansk Jerusalem-politikk fra Truman til Trump
(1947–2017)», går jørgen jensehaugen grundig
til verks der han ser på den amerikanske motviljen
til å flytte sin Israel-ambassade. Denne politikken
har blitt holdt for å være et bevis på at usa er i
stand til å opprettholde en stabil opposisjon mot
Israel. I artikkelen finner Jensehaugen at usa
likevel har gradvis gitt etter for Israels krav og politikk i Jerusalem-spørsmålet.
eirik kvindesland går enda lengre tilbake i
tid med artikkelen «Valg, debatt og konflikt:
Osmansk statsborgerskap i Palestina». Her stiller
han spørsmålet; hvordan kom osmansk statsborgerskap til uttrykk i valget i Palestina i 1912 og
hva forteller det oss om de palestinske politiske
forholdene i Det osmanske riket?
hanne sveian tar oss med tilbake til moderne
tid, og gir oss et engasjerende innblikk i gatekunsten som ble en så sentral del av protestene i
Egypt under revolusjonen i 2011. Hun belyser en
side av kunsten som få andre har tatt tak i. Hvorfor bar så mange av verkene preg av faraonisk
symbolikk?
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Kommer bistand med en skjult ideologisk balast
fra donorlandene? I så fall, hvilket utfall har dette
for lokale aktører? I sin artikkel «Fra motstand til
statsbygging: Det palestinske sivilsamfunnets nye
rolle», retter erling hess johnsen mot bistandsbyrået usaid og undersøker hvordan
donorens tanker om et palestinsk sivilsamfunn
påvirker lokale ngoer på Vestbredden.
Hvorfor ble plutselig melk et symbol for
qatarsk nasjonalisme? I artikkelen «Praktfulle
emirer
og
melkepatriotisme»
forklarer
charlotte lysa og mari norbakk Gulfkrisen mens de belyser hvordan blokaden SaudiArabia, De forente arabiske emirater, Bahrain og
Egypt innførte mot Qatar sist sommer resulterte
i en ny nasjonalisme sentrert rundt lokale
symboler. Men det mest overraskende er kanskje
at det er expats og fremmedarbeidere som i stor
grad har formet denne nye bølgen av patriotisme.
Kanskje spiller expats en større rolle i nasjonsprosjekter enn tidligere antatt?

I tillegg til de vitenskapelige artiklene, trykker vi
denne gangen et engasjerende intervju med
Gunvor Medjell som inntil nylig har vært professor i moderne arabisk språk og kultur ved Universitet i Oslo. I anledning av at hun har gått av
med pensjon, er ute med ny bok, og ikke minst
fordi hun har vært den mest sentrale skikkelsen i
utviklingen og oppbygningen av et moderne arabisk-fag i Norge, lar vi Mejdell gjøre noen refleksjoner om utviklingen i både forskningen og i
regionen i løpet av en lang karriere. Intervjuet er
gjennomført av medredaktør for deres nyutgitte
bok, jacob høigilt.
Til slutt trykker vi anmeldelser av den mest
spennende faglitteraturen publisert i Norden i
løpet av de siste få månedene: fra jihadist-kultur
og al-Qaida i Afghanistan, til den syriske revolusjonen og arabisk språk.
Vi vil også minne om at Babylon er tilgjengelig
på nett på tidsskriftetbabylon.no
God lesning!
erik skare og
erling lorentzen sogge
Redaktører
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e
NESTE ÅR I JERUSALEM
AMERIKANSK JERUSALEM-POLITIKK FRA
TRUMAN TIL TRUMP (1947–2017)

g

Amerikansk motvilje mot å flytte sin Israel-ambassade til Jerusalem gir inntrykk av en stabil amerikansk Jerusalem-politikk hvor usa står i opposisjon mot
Israel. Ser man på amerikansk Jerusalem-politikk i et syttiårsperspektiv, blir det
imidlertid klart at Israel gradvis har vunnet mot amerikansk ettergivenhet.
jørgen jensehaugen
da president donald trump i mai 2017 ble
den første sittende amerikanske presidenten til å
besøke klagemuren i Øst-Jerusalem, flyttet han
usas Jerusalem-politikk noen hakk i Israels favør.
Det at han samtidig ga inntrykk av at usas
Jerusalem-politikk stod fast ved ikke å flytte den
amerikanske ambassaden til Jerusalem, gjenspeiler
de lange linjene i usas Jerusalem-politikk. I det
korte løp, er Jerusalem tilsynelatende den siste
skanse hvor usa står imot Israel. I et lengre perspektiv, derimot, har usa gradvis gitt etter for Israels krav. Denne artikkelen vil vise hvordan dette
har skjedd ved å spore amerikansk Jerusalem-politikk fra det at Palestina-spørsmålet ble tatt opp
i fn i 1947, under president Harry S. Truman, til
det første halvåret under president Trump.
Jerusalem har siden opprinnelsen til den arabisk-israelske konflikten vært en av konfliktens
kjernespørsmål grunnet byens enorme religiøse,
så vel som nasjonalistiske, betydning for jøder og
palestinere. Byen har også stor betydning i
regionen, spesielt for stater som Jordan og Saudi8

Arabia. Sammen med flyktningspørsmålet er
Jerusalem det vanskeligste og viktigste politiske
temaet som partene strides om, og både israelerne
og palestinerne ønsker seg byen som sin hovedstad.
I de første tiårene etter at fn involverte seg i
konflikten, i 1947, krevde det internasjonale
samfunnet at byen skulle være samlet under fnkontroll, corpus separatum-løsningen, eller
svakere varianter av dette, som at kun gamlebyen
skulle administreres som en samlet enhet. Etter
krigen i 1967, da Israel okkuperte hele byen, har
det eksistert primært to mulige løsninger: At byen
deles mellom Israel og Jordan eller palestinerne;
eller at byen forblir samlet, med sterk lokal autonomi, og at den fungerer som hovedstad for både
Israel og Palestina. Tidsrammen for artikkelen
deles derfor i to. I den første perioden (1947–1967)
var byen delt, mens i den andre perioden (1967–
2017) var byen samlet under israelsk okkupasjon.
Dette skillet danner det analytiske bakteppet for
utviklingen av amerikansk politikk.
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Det amerikanske konsulatet i Jerusalem anno 1857.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De lange linjene i usas Jerusalem-politikk er
ikke tilstrekkelig studert. Det er hovedsakelig to
hull i den eksisterende litteraturen. Det første er
at det er få forskningsarbeider som trekker en lang
sammenhengende tidslinje. Flere gode arbeider
tar for seg usas politikk i Jerusalem-spørsmålet i
et konsentrert tidsrom, da primært i perioden før
1967.1 Av de som trekker lengre linjer stopper
analysen som oftest ved George h.w. Bush, og i
enkelte tilfeller ved Bill Clinton.2 Det finnes ikke
noe fagarbeid som trekker linjene fram til Donald
Trump.
Det andre hullet i den eksisterende litteraturen
er at den generelt fokuserer på spesifikke aspekter,
som ambassadespørsmålet og fredsforhandlinger.3
Ved å bruke en kombinasjon av arkivmateriale,
publiserte kildesamlinger og sekundærlitteratur
bidrar denne artikkelen til den eksisterende forskningen ved å trekke linjene fram til Trump, og ved
å ta for seg en rekke arenaer hvor Jerusalem-spørsmålet har stått sentralt – fn, fredsforhandlinger
og amerikansk innenrikspolitikk. Artikkelen viser

at det er en tydelig tendens innenfor alle disse arenaene. Ved å stå steilt på sin posisjon, og ved å
bruke støttespillere i amerikansk politikk, har Israel gradvis skiftet amerikansk politikk i deres
favør. Skillelinjene i posisjonen fra én president til
den neste er små, men i et syttiårsperspektiv er
dagens amerikanske Jerusalem-politikk ugjenkjennelig fra den president Truman førte i 1947.
Noe av dette kan forklares med okkupasjonen
som startet i 1967, men trenden er den samme
innad i de to tidsperiodene. Utviklingen fra
Truman til Johnson og fra Johnson til Trump viser
det samme: usa har gradvis gitt etter for den israelske posisjonen.
JERUSALEM SOM INTERNASJONAL BY, 1947–1967

I fns delingsplan fra november 1947 skulle Palestina deles i en jødisk stat, en arabisk stat, og
Jerusalem-enklaven, som skulle være en fn-styrt
corpus separatum. En modifisert utgave av dette ble
presentert i Bernadotte-planen, september 1948.4
Mellom disse to løsningsforslagene raste krigen i
9
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jørgen jensehaugen
Palestina. Israel sikret seg den vestlige delen av
byen, mens Jordan tok den østlige delen, inklusive
gamlebyen. Delingen ble befestet ved våpenstillstandsavtalen mellom Israel og Jordan, signert 3.
april 1949.5
I denne perioden var usas posisjon at
Jerusalem skulle være en internasjonal by.6 I juni
1948 mente eksempelvis usas utenriksminister
George C. Marshall at Israel ikke hadde rett til å
tale på vegne av Jerusalems jøder, siden byen ikke
tilhørte Israel.7 Men amerikanerne tonet gradvis
ned konseptet om Jerusalem som internasjonal by,
siden de ikke var villige til å støtte en internasjonal
militær tilstedeværelse for å sikre internasjonaliseringen.8 Spesielt etter våpenstillstandsavtalen ble usas standpunkt at internasjonalisering primært burde gjelde for de hellige
stedene.9 I praksis var dette nærmere den israelske
posisjonen, men prinsipielt hadde usa og Israel

e
De amerikanske diplomatene begynte å
reise fra Tel Aviv til Jerusalem når de
skulle møte den israelske regjeringen.

g

motsatte posisjoner. usa insisterte på at Jerusalem
skulle internasjonaliseres, med lokal autonomi,
mens Vest-Jerusalem ble integrert i Israel. Bak
denne prinsipielle uenigheten, som kom til uttrykk i en rekke offentlige disputter, pekte interne
diskusjoner på at usa kunne akseptere delingen
av byen så lenge dette var del av en fredsavtale
mellom partene.10
I mellomtiden endret Israel og Jordan fakta på
bakken, og piggtrådgjerder ble reist mellom de to
delene av byen. I februar 1949 holdt Knesset sin
første samling i Jerusalem, og i 1949–1950 flyttet
Israel regjeringskontorene og flesteparten av
departementene sine fra Tel Aviv til Jerusalem. I
10

1950 ble Jerusalem proklamert som landets hovedstad.11 usa reagerte med å forby sine diplomater
å utføre oppgaver i Jerusalem, og president
Truman nektet usas ambassadør å delta på åpningen av Knesset i 1949. Washington ville ikke
signalisere at man aksepterte Israels kontroll over
byen, mens Israel motsatte seg usas politikk ved
å insistere på at alle møter måtte foregå i
Jerusalem. Denne isfronten kunne ikke vare siden
det i praksis umuliggjorde de amerikanske diplomatenes arbeid. I februar 1951 ga usa seg, og de
amerikanske diplomatene begynte å reise fra Tel
Aviv til Jerusalem når de skulle møte den israelske
regjeringen.12 Dette var det første store signalet
om at usa gradvis kom til å gi etter for Israels
posisjon.
Prinsipielt var de to landene uenige. Da Israel
i 1953 utfordret verdenssamfunnets posisjon på
Jerusalem ved å flytte utenriksdepartementet til
byen, gjeninførte usa sin politikk om ikke å møte
den israelske regjeringen i Jerusalem.13 Formelt
stod usa hardt på posisjonen sin i denne perioden.
En av forklaringene er at president Dwight D.
Eisenhower ønsket å føre en balansert Midtøstenpolitikk og igangsette en fredsprosess. Ettergivenhet overfor Israel i Jerusalem-spørsmålet ville
vært svært skadelig i et slikt henseende. Israel ble
overasket over hvor hardnakket usa stod på sin
politikk.14 usa stod nemlig i fremste rekke i å opprettholde denne posisjonen i det internasjonale
samfunnet ved å jobbe mot at andre land skulle
flytte ambassadene sine til Jerusalem. Dette lyktes
de i stor grad med.15
Israel satte hardt mot hardt, og vant flere gradvise politiske seire mot usa. Da Israel krevde at
nye ambassadører måtte presentere kreditivene
sine i Jerusalem protesterte usa, men ga seg da de
byttet ambassadør i november 1954.16 Innen 1959
hadde Israel sikret seg at ingen stater insisterte på
at møter måtte foregå i Tel Aviv. Det samme året
lovet usa, i en hemmelig avtale, at landet ikke
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neste år i jerusalem
lenger skulle motarbeide at andre stater flyttet
ambassadene sine.17
I 1962 var israelerne tilstrekkelig sikre på at de
hadde knekt boikotten mot å møte dem i
Jerusalem og stengte derfor utenriksdepartementets møtekontor i Tel Aviv. Washington protesterte, men aksepterte situasjonen.18 Eisenhower,
og hans ønske om å føre en «balansert» Midtøsten-politikk, ble i 1961 erstattet av John F.
Kennedy og det han kalte et «special relationship»
med Israel.19 Forholdet mellom usa og Israel ble
tettere, og da President Lyndon B. Johnson tok
over etter drapet på Kennedy i 1963, informerte
han Israel: «You have lost a great friend, but you
have found a better one.»20
Merkverdig nok medførte ikke denne pro-israelske vendingen i usa at standpunktet til
Jerusalem ble endret umiddelbart. Da Israel åpnet
det nye Knesset i Jerusalem i 1966, var ingen amerikanske diplomater til stede, som i 1949. Det var
derimot flere medlemmer av den amerikanske
Kongressen.21 Dette viste en av de store og
vedvarende spenningene i amerikansk Jerusalempolitikk: Som utenrikspolitisk tema kan usa stå
mot Israels posisjon, men innenrikspolitisk har
usa støttet Israels posisjon. Det er denne
mekanismen som gjør at Jerusalem ofte ser helt
annerledes ut i amerikansk valgkamp enn den gjør
i Det hvite hus. Dette er en av de meste sentrale
spenningen for å forstå utviklingen av amerikansk
Jerusalem-politikk. Denne spenningen blir stadig
mer sentral jo nærmere vi kommer samtiden.
usas reaksjon på åpningen av Knesset i 1966
utgjorde unntaket i en utvikling i perioden før
krigen i 1967. Det eneste som i realiteten stod fast
på amerikansk side i perioden 1947–1967 var at
man ikke anerkjente at Israel hadde suverenitet i
Jerusalem. Samtidig befestet Israel og Jordan sin
kontroll over byen, og det ble stadig vanskeligere
å reversere situasjonen. I faglitteraturen er det to
komplementerende forklaringer på dette. Elad

Ben-Dror og Asaf Ziedler viser hvordan Israel og
Jordan hadde felles interesse i å hindre internasjonalisering.22 Dette betydde at usa ikke hadde
en part på bakken som støttet amerikansk politikk. Den andre forklaringen er at usa gradvis
brydde seg mindre om Jerusalem, som historiker
Peter L. Hahn kommenterte: «By remaining passive, us officials allowed the question of Jerusalem
to recede from view as Israel wished.»23
1967 – ISRAEL EROBRER ØST-JERUSALEM

Da Israel erobret Øst-Jerusalem den 7. juni 1967,
uttalte forsvarsminister Moshe Dayan at byen var
«gjenforent» og at Israel aldri kom til å forlate
den.24 Israel visste at dette ville vekke reaksjoner
siden det internasjonale samfunnet også da anså
Jerusalem som et av konfliktens mest betente politiske temaer. Da Israel annekterte Øst-Jerusalem
i 1967, kommenterte israelske diplomater i interne
dokumenter: «Dette vil kreve hasbara [propaganda]».25 Et av grepene var å pakke annekteringen inn som en administrativ «fusjon».26
Israels okkupasjon av hele byen endret den politiske situasjonen totalt.
Da usas president Lyndon B. Johnson talte om
konflikten etter seksdagerskrigen var ikke lenger
internasjonalisering av Jerusalem på agendaen.
Det eneste som gjenstod av internasjonaliseringspolitikken var kravet om at de hellige stedene for
de tre religionene måtte beskyttes.27 usas posisjon
havnet dermed et hakk nærmere den israelske ved
at man aksepterte Vest-Jerusalem som israelsk.
Dette innebar en retroaktiv anerkjennelse av det
som hadde skjedd med Jerusalem i 1947–1949krigen, men en motstand mot det som hadde
skjedd i 1967-krigen. Dette gjenspeilet utviklingen i synet på konflikten for øvrig. fns
resolusjon 242, vedtatt 22. november 1967 av fns
sikkerhetsråd, krevde kun at Israel skulle trekke
seg ut av territorier okkupert i den siste krigen.28
Resolusjon 242 nevnte ikke Jerusalem med ett
11
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jørgen jensehaugen
ord. De britiske diplomatene som utformet
resolusjonen var mer kritisk til Israels okkupasjon
av Øst-Jerusalem enn amerikanerne, men de aksepterte at en resolusjon som refererte til
Jerusalem ikke ville få støtte.29 Israel brukte de
første månedene etter krigen til å endre fakta på
bakken i Jerusalem. De fjernet hindringene som
delte byen, koblet sammen infrastrukturen mellom byens to deler og fjernet palestinsk bebyggelse fra den jødiske delen av gamlebyen. Ingen
sikkerhetsrådsresolusjon kritiserte eksplisitt Israel
for dette. Først i mai 1968, og etter nesten et år
med store endringer på bakken, fordømte fns
sikkerhetsråd Israels okkupasjon av Jerusalem i
resolusjon 252.30 usa lot resolusjonen gå gjennom
ved å avstå fra å stemme.31
Nixon-administrasjonen, som overtok i 1969,
var i utgangspunktet strengere mot Israel enn
Johnson hadde vært. I juli 1969 stemte usa for
sikkerhetsrådsresolusjon 267 som fordømte Israels
Jerusalem-politikk.32 I sin tale til fn gjorde usas
fn-ambassadør Charles Yost det tydelig at usa
anså Israel som en okkupasjonsmakt i ØstJerusalem.33 Denne posisjonen ble bekreftet da
usa stemte for resolusjon 298 i september 1971.
Resolusjonen fordømte Israels okkupasjonspolitikk i Øst-Jerusalem.34
Fem år senere, under president Gerald Ford, i
mars 1976, nedla amerikanerne veto mot en lignende resolusjon selv om de hadde poengtert at
de stod bak innholdet i den.35 Dynamikken var
åpenbar. I 1969 hadde Nixon-administrasjonen
stemt for en resolusjon som fordømte Israels
Jerusalem-politikk fordi dette var et nødvendig
ledd i lanseringen av Rogers-planen, Nixon-administrasjonens forsøk på en fredsløsning i Midtøsten. Denne feilet, og i 1976 fikk innenrikspolitiske forhold i usa forrang. Da nedla usa
veto fordi det var valgkamp og kritikk av Israel var
upopulært i usa. Etter at Ford tapte valgkampen
mot Jimmy Carter, støttet Ford derimot en uttal12

else fra Sikkerhetsrådet som fordømte Israels
Jerusalem-politikk.36 Som vi skal se har usa
dempet sin kritikk av Israels okkupasjon av ØstJerusalem i fn, delvis som et resultat av usas økende engasjement i diverse fredsprosesser.
JERUSALEM DRUKNER I FREDSPROSESSEN

President Carter støttet innholdet i de tydelige
fn-resolusjonene som fordømte Israels okkupasjonspolitikk, men han ville ikke stemme for
resolusjoner i fn som tilkjennega denne posisjonen.37 Dette kan forklares med de daværende
fredsforhandlingene. Israels statsminister, Menachem Begin, stod hardnakket på alle Israels krav
på Jerusalem, og han var villig til å kansellere all
diplomatisk fremgang hvis han anså Israels kontroll over Jerusalem som svekket.
Eksempelvis oppstod det en Jerusalem-krise på
den siste dagen av Camp David-forhandlingene i
1978. Begin nektet å akseptere at det i et av
anneksene til avtalen stod at usa anså ØstJerusalem som okkupert. Da Begin truet med å
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forlate Camp David uten en avtale, fjernet Carter
formuleringen og erstattet den med referanser til
tidligere amerikanske uttalelser i fn. Disse uttalelsene hadde karakterisert Øst-Jerusalem som
okkupert. En referanse til slike uttalelser i fn er
langt mindre politisk tungtveiende enn en avtaletekst som eksplisitt hevder at Øst-Jerusalem
er okkupert. Ved å fjerne Jerusalem fra Camp
David ga Carter Israel det de ville ha, selv om han
mente det motsatte.38
Det mest merkverdige eksempelet på Carters
tvetydige posisjon på Jerusalem kom da Sikker-
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hetsrådet vedtok resolusjon 465 i mars 1980.
Resolusjonen fordømte Israels bosettingspolitikk
på de okkuperte områdene, inklusive Jerusalem.39
usa stemte først for resolusjonen, men da Carter
oppdaget at den inneholdt en formulering om
Jerusalem trakk han usas støtte.40 Mot slutten av
presidentperioden ble Carter igjen sterkt utfordret
av Begin, da Knesset vedtok Jerusalem-loven i
1980. Loven erklærte at Jerusalem, i sin helhet, var
Israels hovedstad.41 Dette var en sementering av
politikken Israel hadde ført siden juni 1967. Carter
ble dypt forarget, siden loven torpederte siste rest
av forhandlingsvilje på arabisk side. Likevel, da
fns sikkerhetsråd vedtok resolusjon 478 som fordømte loven, avstod usa fra å stemme.42 Dette
understreket den tydelige tendensen under Carter.
Han insisterte både på at Øst-Jerusalem var
okkupert av Israel og at usa ikke skulle agere mot
Israel i fn.
JERUSALEM I FN ETTER 1967

Carters utenriksminister Cyrus Vance uttalte at
usas Jerusalem-politikk hadde vært den samme
under de fire siste presidentene, det vil si Johnson,
Nixon, Ford og Carter.43 Dette var en sannhet
med modifikasjoner. Tvetydigheten i Carters
Jerusalem-politikk reflekterte den generelle utviklingen i amerikansk Jerusalem-politikk i fn.
Ser vi på oversikten over hvordan usa har stemt
på resolusjoner i fns sikkerhetsråd etter krigen i
1967, som enten fordømmer israelske handlinger
i Jerusalem, eller som eksplisitt hevder at ØstJerusalem er okkupert, oppdager vi tydelige
mønstre (se appendiks). Det første er at Jerusalem
var mest aktivt stemt over i perioden 1977–2001.
Under presidentperiodene til Carter, Reagan,
Bush og Clinton var Jerusalem tema i totalt 36 avstemninger. I perioden 1967–1977 var det tema syv
ganger, og i perioden 2001–2017 var det tema ved
kun seks avstemninger. Den andre trenden er at
med unntak av ett tilfelle under Ford og ett under

Carter, så stemte ikke usa mot slike resolusjoner
før under president Ronald Reagan. Han stemte
mot hele syv slike resolusjoner. Deretter stemte
Bush mot fire, Clinton mot tre, Bush mot fire og
Obama mot én.
Den tredje trenden er at usa gradvis sluttet å
stemme for slike resolusjoner. Både Johnson og
Nixon, ansett som nære allierte av Israel, stemte
for to slike resolusjoner hver. Carter stemte for én
slik resolusjon, men trakk dette tilbake. Reagan
stemte også for én slik resolusjon. President
George h.w. Bush utmerker seg som unntaket i
det generelle mønsteret. Han stemte for seks slike
resolusjoner. Bill Clinton var tilsynelatende den
siste amerikanske presidenten til å stemme for en
slik resolusjon i Sikkerhetsrådet, men djevelen
ligger i detaljene. Da Sikkerhetsrådet fordømte
Hebron-massakren i 1994, i resolusjon 904,
stemte usa for mesteparten av resolusjonen, men
avstod fra å stemme over det avsnittet som beskrev Øst-Jerusalem som okkupert.44 Dette betyr
at usa ikke har fordømt Israels Jerusalem-politikk
i Sikkerhetsrådet etter desember 1992. Mens
George h.w. Bush var den siste amerikanske
presidenten som stemte for slike resolusjoner, utmerket hans sønn, George W. Bush, seg med sitt
eksklusive bruk av veto for å beskytte Israel mot
kritikk i Sikkerhetsrådet.
Et av argumentene usa har brukt for ikke å
stemme for resolusjoner som omhandler
Jerusalem, er at Jerusalem er tema for fredsforhandlinger, og at fn derfor ikke skal påvirke
Jerusalems status før forhandlingene er avsluttet.45
I praksis betyr dette at palestinernes krav på ØstJerusalem holdes gissel av en stadig mer fastlåst
fredsprosess. Dette er motsatsen til den posisjonen
presidentene Johnson og Nixon tok, nemlig at å
støtte Israel i Jerusalem vil hindre utviklingen av
en fredsprosess.
Denne oversikten gir ikke det fulle bildet. Det
er spesielt tre forbehold som må tas. For det første
13
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handler mange av resolusjonene om andre ting
enn Jerusalem, men inneholder formuleringen
«inkludert Jerusalem» i de okkuperte områdene.
For det andre inkluderes ikke resolusjoner som
omtaler de okkuperte områdene generelt, men
som ikke spesifiserer Jerusalem. For det tredje
avtar antallet resolusjonsforslag fordi det etter
hvert forventes at usa kommer til å nedlegge veto.
Dette var resultatet av en gradvis utvikling. I 1970
hadde Israels statsminister Golda Meir bedt om
et løfte fra usa om at amerikanerne skulle legge
ned veto mot resolusjoner som fordømte Israel.
Nixon-administrasjonen svarte ikke på henvendelsen.46 Fra og med 1973 ble derimot bruken av
veto for å beskytte Israel i Sikkerhetsrådet en tradisjon.47 Så, i 1991, ble Israel betrygget om at usa
ville nedlegge veto mot resolusjoner som fordømte Israel.48 Fra midten av 1990-årene ble veto
langt sjeldnere brukt i Sikkerhetsrådet fordi avstemninger som forventes å resultere i vetobruk
ikke stemmes over.49
Et tydelig eksempel på hvordan resolusjoner
som forventes å bli nedstemt ikke blir stemt over
skjedde under Carter, da plo og Kuwait
sommeren 1979 samarbeidet om en resolusjon
som skulle erstatte resolusjon 242 og anerkjenne
palestinsk selvbestemmelsesrett. Da det ble klart
at usa kom til å stemme imot uansett hvor mye
plo modererte resolusjonen, ble den ikke
fremmet.50 Antallet «mot»-stemmer har altså
minket ettersom det har blitt tydelig at usa kom
til å stemme mot omtrent alle Israel-kritiske
resolusjoner. fns sikkerhetsråd har derfor blitt en
langt mindre viktig arena for å forstå utviklingen
i usas Jerusalem-politikk.
JERUSALEM I AMERIKANSK VALGKAMP

Fra og med president Ronald Reagan ble spriket
mellom Jerusalem som tema i valgkampen og i
utenrikspolitikken veldig tydelig. Som presidentkandidat, i mars 1980, støttet Reagan Israels krav
14

på suverenitet over hele Jerusalem. Da han to år
senere, i september 1982, lanserte sin fredsplan var
Jerusalem noe partene måtte bli enige om, og i februar 1983 uttalte utenriksminister George P.
Shultz at administrasjonen anså Øst-Jerusalem
som okkupert territorium.51
Presidenten og utenriksdepartementet hadde
ikke monopol på Jerusalem-spørsmålet, selv om
det var et utenrikspolitisk spørsmål. En sterk
symbolsak kom til å illustrere dette. Fra tidlig på
1980-tallet begynte en dragkamp mellom Israels
sterkeste støttespillere i Kongressen og Det hvite
hus om beliggenheten til den amerikanske ambassaden i Israel. Mens Kongressen begynte å
støtte at ambassaden burde flyttes til Jerusalem,
har Det hvite hus og utenriksdepartementet stått
på sin posisjon om at ambassaden skal forbli i Tel
Aviv. I 1983 nedstemte Kongressen et forslag om
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flytting av ambassaden, men i 1984 vedtok Kongressen en ikke-bindende resolusjon om at ambassaden burde flyttes snarest mulig.52 Allerede
fra 1984 ble dette del av partiplattformen til
Demokratene, og med unntak av valgkampen i
2012, da formuleringen om Jerusalem som Israels
udelte hovedstad opprinnelig ble fjernet (men så
gjeninnsatt) har det vært lite debatt omkring
Jerusalem-spørsmålet i de to partiene.53
I 1988 vedtok Kongressen «Helms-tillegget»
som åpnet for at usa kunne bygge diplomatiske
fasiliteter i både Tel Aviv og Jerusalem.54 Etter
dette vedtaket signerte president Ronald Reagan
en leiekontrakt på 99 år for en tomt i Jerusalem
tiltenkt ambassaden.55 Ikke bare signaliserte dette
en dreining mot å anerkjenne Jerusalem som Is-
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raels hovedstad, men en gruppe forskere avslørte
at mesteparten av tomten tilhørte en gruppe
palestinske flyktninger.56 Dette sammenfalt i tid
med at Jordan sa fra seg sitt krav på Vestbredden,
noe som betydde at i fremtidige forhandlinger
ville Jerusalem være en sak som primært angikk
Israel og palestinerne.
Siden 1984 har ambassadespørsmålet preget
presidentvalgkampen, og i 1992 ble Bill Clinton
den første amerikanske presidenten som i valgkampen lovet å flytte ambassaden til Jerusalem.57
Han kritiserte sin motkandidat, president George
h.w. Bush, for å ikke anerkjenne israelsk
suverenitet over hele byen.58 Dette var det klassiske eksempelet på forskjellen Jerusalem spiller i
amerikansk valgkamp og i det amerikanske
presidentembetet. Clinton, som Bush før ham,
gjorde ingenting for å endre Jerusalems status da
han entret Det hvite hus. Det som var populær
innenrikspolitikk i valgkampen ble umiddelbart
ansett som noe som kunne torpedere en gryende
fredsprosess.59
Paradokset med dette standpunktet er at
Jerusalem – som er et av de vanskeligste spørsmålene i konflikten – i realiteten sjelden var et
tema i forhandlingene, fordi det regnes som et
sluttstatusspørsmål. Jerusalem har derfor ofte blitt
et utsatt tema i forhandlingene. Vi har allerede
sett hvordan dette foregikk i Camp Davidforhandlingene, men også i Oslo-forhandlingene,
som usa riktignok ikke var del av, klarte Israel å
utsette Jerusalem-spørsmålet.60 Det mønsteret
fortsatte i årene som fulgte. I realiteten var
Jerusalem kun tema i forhandlingene mot slutten
av Bill Clintons presidentperiode, mellom juli
2000 og januar 2001, og sent i Bush-perioden,
2007–2008.61
Samtidig som amerikanske presidenter insisterte på at Jerusalems status kun kan avgjøres ved
forhandlinger mellom partene, har Israels støttespillere i Kongressen jobbet for at usa skal aner-

kjenne hele byen som Israels hovedstad. Det
tydeligste eksempelet på dette er «Jerusalem
embassy act» fra 1995, som ble støttet av Israellobbyens hovedorgan, aipac, men motarbeidet av
president Clinton. Loven krevde at presidenten
skal flytte ambassaden til Jerusalem, men den
inneholdt en klausul om at den amerikanske
presidenten kan undertegne en seks måneder lang
utsettelse av flyttingen hvis han anser flyttingen
som en fare for rikets sikkerhet.62 Mønsteret fra
Clintons første valg har gjentatt seg ved at
presidentkandidater har støttet flyttingen, mens
sittende presidenter har motsatt seg det. Eksempler på presidentkandidater som har lovet å
flytte ambassaden inkluderer republikanerne
George W. Bush, John McCain og Mitt Romney,
og demokratene Bill Clinton, Al Gore og Hillary
Clinton.63 Amerikanske presidenter har signert
utsettelsespapirene hver sjette måned siden 1995.
President Trump var den seneste til å gjøre det.64
Enn så lenge har usa avstått fra å utstede en de
jure anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad, selv om de de facto anerkjenner VestJerusalem som Israels hovedstad. usas offisielle
posisjon er fortsatt at en de jure anerkjennelse kun
kan komme etter en endelig fredsavtale mellom Israel og palestinerne.65 Selv om en slik løsning er
opp til partene, så regnes de såkalte Clintonparameterne som sentrale. Ifølge disse skal byen
deles slik at de palestinske bydelene tilfaller palestinerne, mens de jødiske bydelene tilfaller Israel.66
Disse parameterne fulgte president Bush inn i Det
hvite hus, men med den andre intifadaen (som
startet i Jerusalem i september 2000), fraværet av
en fungerende fredsprosess før mot slutten, og
ingen Israel-kritiske resolusjoner i Sikkerhetsrådet,
befestet Israel sin kontroll over byen.
BARACK OBAMA

Barack Obama er et unntak i de siste tre tiårenes
amerikanske valgkampshistorie. Han krevde ikke
15
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at ambassaden skulle flyttes, selv om han beskrev
Jerusalem som «Israels udelte hovedstad».67 Få
forventet derfor at Obama skulle flytte ambassaden. Men ambassadeflyttingen var ikke den
eneste kampen Obama fikk ta mot Israels
sterkeste støttespillere. President Obama stanset
en lovendring som ville medført at amerikanske
barn født i Jerusalem fikk «Israel» som fødested i
passene sine.68 Obama-administrasjonen hevdet
at amerikansk politikk hadde stått fast siden
president Truman: «to recognize no state as having sovereignty over Jerusalem, leaving the issue
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to be decided by negotiations between the
parties».69 Som vi har sett er dette en sterk overdrivelse. Amerikansk Jerusalem-politikk hadde
endret seg drastisk siden Truman støttet corpus
separatum-løsningen.
I fn avsluttet Obama presidentperioden sin
med å tillate at sikkerhetsrådsresolusjon 2334 gikk
gjennom ved at usa avstod fra å stemme. Resolusjonen inkluderte Øst-Jerusalem som del av de
okkuperte territoriene.70 Det var første gang siden
oktober 2000 at usa hadde avstått fra å stemme
over en slik resolusjon i Sikkerhetsrådet.
Selv om Obama ikke aksepterte Israels krav på
hele Jerusalem, var hans Jerusalem-politikk vag. I
Obamas berømte Kairo-tale i 2009, ble Jerusalem
kun nevnt én gang, og da i svært utopiske
ordelag.71 Obama presset på for en bosettingsstans, inkludert i Øst-Jerusalem, men ga seg da
Israels statsminister insisterte på at en slik midlertidig stans ikke kunne gjelde Øst-Jerusalem.72
Også under forhandlingene ledet av utenriks16

minister John Kerry ble Jerusalem kun vagt
adressert.73 Illustrerende for hvordan Obama ga
etter for Israels posisjon på Jerusalem er spesialutsending George Mitchell sitt svar da palestinernes sjefsforhandler Saeb Erekat ba om
amerikansk hjelp til bosettingsstans i Jerusalem:
«there is no way, even if we engage with the
Israelis till doomsday».74
President Obama var et slående eksempel på
hvordan usa har feilet i Jerusalem. Siden Israel
okkuperte Øst-Jerusalem i 1967 har 210 000
bosettere flyttet inn i den okkuperte delen av
byen.75 Selv om slike bosettinger er noen av de
mest problematiske av alle bosettinger så har amerikanske administrasjoner, spesielt siden Clinton,
vært mindre kritiske mot disse utbyggingene.76
Israel har styrket sin kontroll over Øst-Jerusalem
for hvert år, mens usas kritikk har minket.
Istedenfor å kritisere Israel i fn eller koble bistand
til bosettingene, slik George h.w. Bush gjorde før
Madrid-konferansen,77 stod usa igjen med
symbolsaker som motstand mot ambassadeflyttingen og formaliteter i passene som en siste
skanse.
FRA DAG EN TIL SEKS MÅNEDERS UTSETTELSE

Debatten om ambassadeflytting fikk nytt liv
under valgkampen til Donald Trump og perioden
etterpå. Ikke bare lovet han å flytte ambassaden i
de vanlige arenaene, slik som på aipac-møter,
men det ble også frontet som en sak med høy
prioritet.78 Donald Trump er en uvanlig president,
og mange fryktet at den vanlige regelen om at ambassadeflyttingen kun var et valgkampslagord ikke
kom til å gjelde. En grunn til en slik bekymring
var at Trump-teamet frontet ambassadeflyttingen
aktivt, men unnlot å diskutere temaet med det
amerikanske utenriksdepartementet.79 Utenriksdepartementet er blant de grenene i den amerikanske administrasjonen som sterkest har
motsatt seg ambassadeflyttingen.80
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APPENDIKS
Oversikt over hvordan USA har stemt i FNs sikkerhetsråd til resolusjonsforslag som enten fordømmer israelske
handlinger i Jerusalem eller eksplisitt betegner Jerusalem som okkupert territorium, 1967–2017.

Lyndon B. Johnson 1967–1969
1 avsto, 2 for.

George H.W. Bush 1989–1993
4 mot, 2 avsto, 6 for.

Resolusjon 250, 27. april 1968: USA for.

S/20463, 17. februar 1989: USA mot

Resolusjon 251, 2. mai 1968: USA for.

S/20677, 8. juni 1989: USA mot

Resolusjon 252, 21. mai 1968: USA avsto.

Resolusjon 636, 6. juli 1989: USA avsto.
Resolusjon 641, 30. august 1989: USA avsto.

Richard Nixon 1969–1974
1 avsto, 2 for.

S/20945/Rev. 1, 6. november 1989: USA mot.
S/21326, 30. mai 1990: USA mot.

Resolusjon 267, 3. juli 1969: USA for.

Resolusjon 672, 12. oktober 1990: USA for.

Resolusjon 271, 15. september 1969: USA avsto.

Resolusjon 673, 24. oktober 1990: USA for.

Resolusjon 298, 25. september 1971: USA for.

Resolusjon 681, 20. desember 1990: USA for.
Resolusjon 694, 24. mai 1991: USA for.

Gerald Ford 1974–1977
1 mot.

Resolusjon 726, 6. januar 1992: USA for.
Resolusjon 799, 18. desember 1992: USA for.

S/12022, 24. mars 1976: USA mot.
Bill Clinton 1993–2001
Jimmy Carter 1977–1981

3 mot, 2 avsto, 1 avsto delvis.

1 mot, 5 avsto, 1 for endret til avsto.

Resolusjon 904, 18. mars 1994: USA avsto delvis.

Resolusjon 446, 22. mars 1979: USA avsto.

S/1995/394, 17. mai 1995: USA mot.

Resolusjon 452, 20. juli 1979: USA avsto.

Resolusjon 1073, 28. september 1996: USA avsto.

Resolusjon 465, 1. mars 1980: USA for (Carter trakk

S/1997/199, 7. mars 1997: USA mot.

senere støtten til resolusjonen).

S/1997/241, 21. mars 1997: USA mot.

S/13911, 28. april 1980: USA mot.

Resolusjon 1322, 7. oktober 2000: USA avsto.

Resolusjon 471, 5. juni 1980: USA avsto.
Resolusjon 476, 30. juni 1980: USA avsto.
Resolusjon 478, 20. august 1980: USA avsto.

George W. Bush 2001–2009
4 mot.
S/2001/1270, 26. mars 2001: USA mot.

Ronald Reagan 1981–1989

S/2001/1199, 14. desember 2001: USA mot.

7 mot, 3 avsto, 1 for.

S/2004/240, 24. mars 2004: USA mot.

S/14943, 1. april 1982: USA mot.

S/2006/878, 10. november 2006: USA mot.

S/14985, 20. april 1982: USA mot.
S/15895, 1. august 1983: USA mot.

Barack Obama 2009–2017

S/17459, 12. september 1985: USA mot

1 mot, 1 avsto.

S/17769, 29. januar 1986: USA mot

S/2011/124, 18. februar 2011: USA mot.

Resolusjon 592, 8. desember 1986: USA avsto.

Resolusjon 2334, 23. desember 2016: USA avsto.

Resolusjon 605, 22. desember 1987: USA avsto.
Resolusjon 607, 5. januar 1988: USA for.

Per president: mot – avsto – for

Resolusjon 608, 14. januar 1988: USA avsto.

Johnson: 0-1-2 (2 år – 3 avstemninger)

S/19466, 29. januar 1988: USA mot.

Nixon: 0-1-2 (5 år – 3 avstemninger)

S/19780, 14. april 1988: USA mot.

Ford: 1-0-0 (3 år – 1 avstemning)
Carter: 1-5(6)-1(0) (4 år – 7 avstemninger)
Reagan: 7-3-1 (8 år – 11 avstemninger)
Bush: 4-2-6 (4 år – 12 avstemninger)
Clinton: 3-2(3)-1(0) (8 år – 6 avstemninger)
Bush: 4-0-0 (8 år – 4 avstemninger)
Obama: 1-1-0 (8 år – 2 avstemninger)
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Frykten for at Trump mente alvor ble tydelig
illustrert av de forskjellige truslene som kom fra
palestinsk hold. Sjefsforhandler Saeb Erekat erklærte at hvis ambassaden ble flyttet så ville det
bety fredsprosessens død, at kaos ville bryte ut i
regionen, at sikkerhetssamarbeidet med Israel
ville brytes og at palestinerne ville oppfordre
andre arabiske land til å utvise sine amerikanske
ambassadører.81 Selv om den formelle grunnen til
å ikke flytte ambassaden er at en anerkjennelse av
Israels kontroll over hele byen vil være nådestøtet
for fredsprosessen, så er den regionale koblingen
særdeles viktig, og forklarer i stor grad hvorfor
amerikanerne ikke flytter ambassaden. Spesielt for
Jordan og Saudi-Arabia, som er usas allierte, er
Jerusalem ekstremt viktig, og en ambassadeflytting vil skade usas forhold til de arabiske
landene. Jerusalem er ikke en sak som bare angår
Israel og palestinerne, men det er en sak som er
langt større enn seg selv.
Siden Obama signerte den siste seksmånedersutsettelsen rett før han gikk av, hadde Trump et
halvt år på å bestemme seg for hva han ville gjøre.
Det var uklart hva Trump ville gjøre før utenriksminister Rex Tillerson, den 14. mai 2017, uttalte
at spørsmålet måtte ses i sammenheng med fredsprosessen.82 I det diplomatiske kodespråket betydde dette at de ikke ville flytte ambassaden.
Trump flyttet likevel grensen i usas Jerusalempolitikk da han ble den første sittende amerikanske presidenten til å besøke klagemuren i
Øst-Jerusalem.83 Samtidig uttalte utenriksminister Rex Tillerson og den nasjonale sikkerhetsrådgiveren H. R. McMaster at klagemuren
ligger i Jerusalem, altså ikke i Israel.84
KONKLUSJON

Obama og Trump står sammen som talende eksempler på hvordan usas posisjon til Jerusalem
gradvis har blitt utvannet og nærmet seg den israelske posisjonen. Under Obama var ikke ambas18

sadeflyttingen noe stort tema og han bekjempet
at Jerusalem skulle regnes som Israel i amerikanske pass. Han mente også at bosettinger i
Jerusalem var «hindre» for fred, men gjorde lite
for å stanse utbyggingen av disse.85 Formelt sett
er Trump sin posisjon den samme, men ambassadeflyttingen har blitt et stort tema og han har
gitt symbolsk (men ikke formell) støtte til at
klagemuren er del av Israel. Han har også nedtonet kritikken av bosettinger fra «hindre» til
«ikke-hjelpsomme».86 Begge disse begrepene er
sterke nedtoninger av det tidligere presidenter har
brukt. George h.w. Bush betegnet bosettingene
som «ulovlige».87
Det er to elementer som forklarer denne sytti
år lange utviklingen hvor usa gradvis har gitt etter
for Israel. Det første er at Jerusalem er et langt
viktigere spørsmål for Israel enn det er for usa.
Dette betyr at Israel har kunnet jobbe systematisk
og målrettet for å endre byens status, mens usa
har vært opptatt med en lang rekke andre utenrikspolitiske spørsmål. Den andre forklaringsfaktoren er at det eksisterer en intern amerikansk
spenning mellom Jerusalem som utenrikspolitisk
tema og Jerusalem som innenrikspolitisk tema. I
den innenrikspolitiske debatten har Israel sterke
støttespillere, som aipac. Kombinasjonen av disse
to elementene svekker usas posisjon og styrker Israels, siden Israel kan presse usa på to fronter.
Dette er noe Israel har dratt sterk nytte av over
tid. Dette kan illustreres med at samtidig som det
er milevis mellom Truman og Trump sin
Jerusalem-politikk, er det lite som skiller Truman
og Eisenhower, eller Obama og Trump, i deres
politikk overfor byen. Denne endringen i den
amerikanske posisjonen er resultatet av en lang
rekke israelske seiere og gradvis amerikansk
ettergivenhet. År for år er det lite endring å spore,
men etter sytti år er endringene bemerkelsesverdige. Endringen kan ikke alene forklares med
at Jerusalems status ble endret da Israel okkuperte
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VALG, DEBATT OG KONFLIKT
OSMANSK STATSBORGERSKAP
I PALESTINA

g

I Det osmanske rikets siste år følte Palestinas befolkning en sterk tilhørighet
til staten. Under parlamentsvalgene ble dette tydelig, og befolkningen deltok
aktivt i rikets politikk. Hvordan kom osmansk statsborgerskap til uttrykk
rundt valget? Og hvilken status hadde det i en tid med framvoksende
etniske konflikter?
eirik kvindesland
i det osmanske rikets siste år fikk midtøsten
sine første erfaringer med moderne demokrati og
valgpolitikk. Den konstitusjonelle revolusjonen i
1908 førte til at den gamle osmanske grunnloven
ble gjeninnført og den omfattende pressesensuren
ble opphevet. Det nye regimet, kontrollert av Komiteen for enhet og framskritt (kef) gjenåpnet
parlamentet og arrangerte valg i 1908 og 1912. I
Palestina vekket det nye systemet stor entusiasme,
og revolusjonen ble feiret i alle de større byene.
En mer eller mindre uavhengig presse vokste
fram, og den plutselige tilgangen til det politiske
systemet, gjennom valg og partimedlemskap, førte
til økt politisk aktivitet i det offentlige rom. Befolkningen i Palestina verdsatte det nye systemet
og begynte i større grad å identifisere seg med Det
osmanske riket. Det betydde at store deler av
Palestinas jøder, kristne og muslimer identifiserte
seg som osmanske statsborgere samtidig som de
var sterkt knyttet til sin religiøse bakgrunn.
Lite har blitt skrevet om osmanske valg. Det
24

finnes enkelte bøker og artikler fra 1980- og 1990årene som dekker valgtekniske forhold.1 I disse får
statens offisielle osmanske ideologi mye oppmerksomhet sammen med tyrkisk og arabisk nasjonalisme, noe som går på bekostning av den
folkelige lojaliteten til riket og deres aktive engasjement i valgene. Arabisk historieskriving har
ofte hatt en nasjonalistisk karakter og har enten
ignorert de osmanske valgene helt eller vektlagt
hvordan tyrkerne manipulerte dem på arabernes
bekostning.2 Senere verker på engelsk gir et litt
mer sammensatt bilde der identitet hos armenere,
jøder og forskjellige varianter av kristne også
kommer med. Bedross Der Matossian viser for
eksempel hvordan etnisk identitet gradvis vokste
fram blant alle disse gruppene, ikke som en reaksjon på tyrkisk tyranni men heller som resultat
av fri presse og valgpolitikk.3 Denne erkjennelsen
finner man også i Michelle Campos’ Ottoman
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gate i Ramallah, ukjent årstall.
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Brothers, men her vektlegges den osmanske identiteten som gikk på tvers av etniske og religiøse
skillelinjer.4 Dette var spesielt synlig i de livlige
avisdebattene der de store spørsmålene var felles
og osmanske heller enn etno-religiøse og konfliktorienterte. Rundt valget i 1908 er disse forholdene godt dokumentert, både av Campos og
Der Matossian.5 Valget i Palestina i 1912 derimot
er nesten ikke undersøkt, og her finnes det fortsatt
mye utappet kunnskap om palestinske politiske
forhold i Det osmanske rikets aller siste år.
I tillegg til at lite er skrevet fra før, er det flere
grunner til å undersøke valget i 1912. I motsetning
til i 1908 hadde palestinerne da rukket å tilpasse
seg det nye politiske systemet. Under det første
valget var Det osmanske riket fortsatt i revolusjonær unntakstilstand, og bare det styrende kef
greide å stille med kandidater og program. Fram
mot 1912 hadde det vokst fram en politisk opposisjon, noe som førte til genuin politisk tevling i
flere provinser.6 En annen konflikt som hadde tilspisset seg var landkonflikten mellom jødiske
bosettere fra Europa og palestinske bønder.
Sionismen hadde gjort sitt inntog i den palestinske offentligheten og ble hyppig diskutert i avisene. Hvilke konsekvenser fikk dette for det
osmanske fellesskapet og valget, der jøder muslimer og kristne skulle leve sammen og til og med
representere hverandre i parlament og kommunestyre? Hvordan kom osmansk statsborgerskap til uttrykk rundt valget i 1912 på bakgrunn
av denne skjerpede politiske situasjonen?
For å besvare disse spørsmålene har jeg undersøkt datidens aviser og deres dekning av valget. På
arabisk har jeg brukt den kristne avisen Filastin
fra Jaffa, den gang en av områdets største aviser.
Fra hebraisk presse har jeg valgt ut Ha-Herut og
Ha-Zvi, de to viktigste avisene blant henholdsvis
sefardiske og askenasiske jøder. Ved hjelp av nyhetsnotiser, leserinnlegg og lederartikler forsøker
jeg å rekonstruere datidens forståelse av osmansk
26

statsborgerskap. Her legger jeg til grunn en
folkelig definisjon av statsborgerskap som
fokuserer på hvordan individer selv oppfattet sine
forhold til staten. Engin Isin og Patricia Wood
har definert statsborgerskap som todelt. På den
ene siden har man et sett juridiske rettigheter og
plikter, ofte uttrykt gjennom en grunnlov og identifikasjonspapirer. På den andre siden har man
den kulturelle og symbolske utøvelsen av statsborgerskap.7 Individets forhold til staten ses her
som en sosial praksis under utarbeidelse og forhandling. Denne sosiologiske definisjonen av
statsborgerskap er passende for en undersøkelse
av en multikulturell og flerspråklig avisflora, og
eksponerer den folkelige oppfatningen av statsborgerskap i kontrast til imperiets toppstyrte juridiske forståelse.
Artikkelens første del vil gjennomgå den historiske bakgrunnen for osmansk statsborgerskap
og vise hvordan dette politiske konseptet oppsto
gjennom moderniseringsreformer på 1800-tallet.
Her vil dessuten ideen om «osmanisme» bli satt i
sammenheng med moderne teorier om nasjoner
og nasjonsbygging. I andre del ser jeg på hvordan
Palestinas osmanere selv diskuterte statsborgerskapet sitt i de arabiske og hebraiske avisene fram
mot valget i 1912. Avslutningsvis diskuterer jeg
noen større konfliktlinjer i valget og ser på
hvordan man forholdt seg til disse i Palestina. Jeg
peker også på hvordan både jøder, kristne og muslimer delte en inkluderende politisk diskurs når
de diskuterte valget og rikets politikk. Her var de
ikke bare osmanere på papiret, men deltok aktivt
i å definere sitt eget forhold til den osmanske
staten.
DET OSMANSKE PROSJEKTET

I store deler av Det osmanske rikets levetid var individets forhold til staten definert gjennom
religiøs tilhørighet. De religiøse gruppene ble kalt
milleter og hadde et religiøst lederskap som var
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underlagt rikets sultan. Disse gruppene var ikke
likestilte og deres forhold til den muslimske staten
varierte i henhold til politisk og sosial utvikling.8
Med Gülhaneediktet i 1839 begynte dette å forandre seg da Sultan Mahmud ii erklærte at alle
skulle ha like rettigheter uavhengig av religion.
Dette ble videre utdypet i erklæringen Islahat
fermani i 1856. I nasjonalitetsloven av 1869 ble
skillet mellom muslimer og ikke-muslimer eksplisitt opphevet, og den osmanske statsborger ble
juridisk definert for første gang.9
Denne gradvise utarbeidelsen av statsborgerskap ble initiert av reformvennlige eliter som svar
på både interne og eksterne utfordringer til imperiets autoritet. Spesielt trusselen om splittende
nasjonalisme, både på Balkan og i andre deler av
riket, skapte et behov for å legitimere staten, noe
som førte til borgerrettigheter samt statlige forsøk
på identitetsbygging.10 Det endrede forholdet
mellom stat og borger på midten av 1800-tallet
kom samtidig med omorganisering av hæren og
effektivisering av skattesystemet, og har i ettertid
blitt kalt Tanzimat-reformene. Over tid forsøkte
disse å omgjøre osmanske undersåtter eller subjekter, styrt av sultanen med Guds velsignelse, til
osmanske statsborgere med rettigheter og plikter.
Rent praktisk betydde dette at man på sikt forsøkte å beskatte borgerne likt, uavhengig av
religiøs tilhørighet, samt at man innførte universell verneplikt. Dette behovet for å legitimere
staten, gjennom identitetsbygging og gjensidighet, var ikke unikt for Det osmanske riket,
men fant sted også i andre multietniske imperiale
stater som Det habsburgske riket og Russland.11
I denne reformperioden eksisterte osmanske
statsborgere i stor grad bare på papiret, og det
skulle fortsatt ta noen år før folk også identifiserte
seg som osmanere. Etter at Sultan Abdulhamid ii
kom til makten i 1876 kan man se tendenser til
nasjonsbygging utover det rent juridiske, noe som
ligner Benedict Andersons teori om «imagined

communities». Anderson hevder at stater, gjennom offentlig utdanning, statlig styring av
religion, folketellinger, kart og nasjonalmuseer,
skaper et felles referansepunkt som skaper politisk
og sosialt fellesskap.12 Et annet element som
Anderson vektlegger er utbyggingen av et statsbyråkrati hvor utdannede individer fra forskjellige
regioner sirkulerer mellom administrative posisjoner og lærer å se samfunnet gjennom nasjonalstaten.13 Denne felles opplevelsen av den politiske
og sosiale virkeligheten bidrar til å skape nasjonale
fellesskap.
Under Abdulhamid ii vokste det osmanske
byråkratiet og utdanningssystemet i tråd med
statens behov for å skape lydige statsborgere i sitt
bilde.14 Unge menn fra viktige familier, spesielt i
de arabiske provinsene, ble sendt til Istanbul for å
ta utdannelse og dermed også for å bli «osmanisert».15 Et eksempel på dette er Ruhi alKhalidi fra en høytstående familie i Jerusalem som
studerte i Istanbul og i en periode fungerte som
osmansk konsul i Bordeaux. Etter den konstitusjonelle revolusjonen i 1908 ble han valgt inn til
det osmanske parlamentet, og satt der helt fram
til første verdenskrig.16 Et annet utviklingstrekk
som bidro til osmansk fellesskap var Abdulhamids
fokus på en statskontrollert versjon av islam.
Dette hadde mindre ekskluderende effekt på de
ikke-muslimske gruppene enn man skulle tro, og
mye tyder på at rikets jøder mot slutten av 1800tallet følte sterk osmansk lojalitet til tross for at
den offisielle osmanismen på det tidspunktet var
sterkt muslimsk.17
Samtidig med at Abdulhamids departementer
og skoler skapte lojale osmanere, la de også
grunnlaget for sultanens fall. Intellektuelle og
studenter som var produkter av dette systemet begynte etter hvert å kritisere sultanens hardhendte
styre som innebar stenging av det osmanske
parlamentet og tilnærmet total pressesensur.18
Denne løst definerte bevegelsen ble kalt
27
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Ungtyrkerne, og på grunn av de strengt kontrollerte forholdene i riket holdt mange av dem til
i utlandet, blant annet i Kairo og i Paris. Ut fra
denne bevegelsen ble Komiteen for enhet og
framskritt (kef) stiftet i 1889. Mange av organisasjonens viktige medlemmer holdt til i Paris hvor
de ble påvirket av fransk republikanisme og liberalisme.19 Utover 1890-årene spredte denne organisasjonen propaganda mot Abdulhamid og
hentet støtte særlig i de syriske områdene av imperiet.20 Mange av bevegelsens medlemmer hadde
en republikansk holdning og ønsket å redusere
sultanens makt til fordel for valgte organer. Gitt
de store tapene av landområder på Balkan var
mange også drevet av osmansk patriotisme og behovet for å redde et rike de følte holdt på å falle
fra hverandre.21 Felles for dem alle var et krav om
å gjenreise den osmanske grunnloven som
Abdulhamid hadde tilsidesatt i 1878. Ved hjelp av
deler av militæret greide kef nettopp dette i 1908
i det som senere har blitt kalt den konstitusjonelle
revolusjonen eller Ungtyrker-revolusjonen.
Til tross for nasjonsbyggende tendenser var
«osmanismen» likevel ikke et uniformt prosjekt,
og Resat Kasaba peker på at det heller burde ses
på som et bevegelig sett av ideer som ble formet
etter sine politiske og kulturelle omgivelser.22 Med
fokus på Palestina etter 1908 peker Michelle
Campos på at det eksisterte flere konkurrerende
«osmanismer». Befolkningen var ikke bare passive
mottakere av statens ideologi, men smeltet den
sammen med sine egne ideologier og religiøse
tankegods. For arabiske muslimer handlet lojalitet
til imperiet i hovedsak om sultanen og hans rolle
som khalif og beskytter av den muslimske
umma.23 Sefardiske jøder ble inspirert både av
sionismen og av ungtyrkernes osmanisme, og utviklet en form for osmansk sionisme som kombinerte lojalitet til Det osmanske riket med et
ønske om hebraisk kulturell gjenreisning. De
mente at jøder som bosatte seg i Palestina burde
28

ta osmansk statsborgerskap og lære seg arabisk.
Ble de møtt med anklager om at sionismen var
splittende gjorde de ærlige forsøk på å overbevise
arabiske skeptikere om sionismens bidrag til
framskritt og utvikling, ikke bare for jøder, men
for alle rikets borgere.24 En tredje versjon av den
osmanske visjonen, ofte støttet av de kristne, var
Det osmanske riket som en republikk à la
française, hvor religion og identitet ble sett på som
en privatsak. Den osmanske staten og grunnloven
var kun et juridisk rammeverk som skulle beskytte
individuelle rettigheter og religionsfriheten.25
Michelle Campos kaller disse folkelige og
ikke-statlige forestillingene om osmansk fellesskap for «civic ottomanism». Dette begrepet omfatter den individuelle identifiseringen med
imperiet og «utøvelsen» av osmansk statsborgerskap gjennom politiske diskusjoner og deltagelse
i imperiets politiske liv.26 Det er også denne
«sivile» eller folkelige definisjonen av statsborgerskap som ligger til grunn for denne artikkelen.
Mens juridisk statsborgerskap definerer individets
lovbestemte plikter og rettigheter overfor staten,
handler sivilt statsborgerskap om individets oppfatning og aktive bruk av disse rettighetene. Da
valg og rettigheter var relativt nytt for Palestinas
osmanere i 1912 var det mange uløste spørsmål
som la grunnlag for debatt. Valget skapte et politisk rom og eksponerte statsborgerskapets
grenser og innhold. Det interessante er hvor aktivt
den palestinske offentligheten tok tak i disse
problemstillingene og diskuterte dem; ikke som
undersåtter av et imperium, men fra en posisjon
som rettighetsbærende borgere.
DEBATT OM VALGSYSTEMET

Etter hvert som befolkningen begynte å registrere
seg for å stemme utover våren 1912 fikk valget
stadig mer oppmerksomhet i avisene. En av
tingene som ble hyppig diskutert var valgsystemet, og det var mange meninger om hvordan
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det førte til skjevfordeling av makt.27 Som i de
fleste nye demokratier var stemmeretten sterkt begrenset og patriarkalsk. Bare menn over 25 år som
kunne bevise betalt eiendomsskatt fikk stemme.28
Dette betydde at kvinner, ungdom, bønder og de
aller fleste arbeidere var ekskludert fra deltagelse,
og valget var forbeholdt en ganske begrenset elite.
Til sammenlikning hadde den norske stemmeretten begrensninger knyttet til eiendom og skatt
fram til 1898, og ble ikke utvidet til kvinner før i
1913.29
De osmanske valgene ble gjennomført i to
runder. Først valgte hver by en gruppe valgmenn.
I andre runde stemte disse valgmennene på parlamentskandidater for provinsen som helhet.30
Denne bruken av valgmenn gjorde systemet
spesielt sårbart for bestikkelser og juks. I etterkant
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Etter hvert som befolkningen begynte å
registrere seg for å stemme, fikk valget
stadig mer oppmerksomhet i avisene.

g

ble det også klart at kef hadde manipulert valget
ganske kraftig, noe avisen Filastin kritiserte i
sterke ordelag.31 Det interessante er at velgere var
bevisst på denne problematikken også før valget,
og diskuterte både mulighetene for valgfusk og
klaget over hvor begrenset stemmeretten var. I
disse diskusjonene ble individets rettigheter innad
i staten satt på spissen og verdien av statsborgerskap kom til syne.
Som områdets største avis var Filastin svært
opptatt av grunnloven og valgets gjennomføring.32
Denne avisen hadde en mild sympati for det
styrende kef og ble drevet og eid av de greskortodokse brødrene Isa al-Isa og Yusuf al-Isa.33
Til tross for den politiske tilhørigheten ble også
andre synspunkter trykket, og avisen ble etter
hvert en viktig debattarena. En av bidragsyterne

var imamen og pedagogen Muhammad Raghib.34
I 1912 stilte han til valg og skrev et velartikulert
innlegg om grunnloven og stemmeretten. Raghib
skrev: «Grunnloven gir alle individer like grunnleggende rettigheter og den viktigste av dem er
alle samfunnsklassers deltagelse i styret [av
staten], uten skille mellom rik og fattig,
kapitalisten og arbeideren, kjøpmannen og
bonden.»35 Basert på denne brede og demokratiske forståelsen av statens legitimitet
argumenterte han for å innføre generell stemmerett ved å fjerne kravet til betalt eiendomsskatt,
senke stemmerettsalderen til 21 og gi stemmerett
til kvinner.
Senere, i april da valglokalene hadde åpnet,
skrev redaktøren i den samme avisen, Yusuf al-Isa,
en lederartikkel hvor han oppfordret alle til å delta
og advarte mot valgfusk. Han var tydeligvis bevisst på folks begrensede erfaring med valgprosesser og ga leserne sine noen gode råd på
valgdagen. Spesielt bekymret var han for velgere
som ikke kunne lese og skrive: «Ikke gi stemmeseddelen din til valgfunksjonæren og heller ikke
til sekretæren hans. Ikke gi den til mukhtaren36 og
heller ikke til imamen, men ta den med utenfor
og be en venn du virkelig stoler på om å skrive ned
kandidatene du ønsker [å velge]. Deretter, gå tilbake og legg lappen i stemmeurnen med dine
egne hender.»37
Det er en helt spesiell politisk diskurs som forener disse tekstene og hundrevis av andre leserinnlegg og lederartikler i den palestinske pressen
i 1912. Tekstene var preget av et politisk språk som
inkluderte meningsbrytning, individtenkning og
hyppige referanser til den osmanske grunnloven
som giver av frihet og individuelle politiske
rettigheter. De fleste virket innforstått med at
statens legitimitet hvilte på borgernes aksept.
Raghib og al-Isa hadde dessuten klare tanker om
representativt styresett og var bekymret for
problemene som kunne oppstå i møtet mellom et
29
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liberalt og individbaserte valgsystem og tradisjonelle politiske strukturer basert på familie og
personlige forbindelser. Dette direkte engasjementet med det politiske systemet peker på
at bidragsyterne i pressen deltok i en større diskusjon om betydningen av osmansk statsborgerskap. Ved å diskutere og delta i valgene utøvde de
dette statsborgerskapet og dro nytte av
rettighetene det innebar.
SIONISME, VALG OG STATSBORGERSKAP

Blant Palestinas jøder var det spesielt stor interesse for valget. Deres deltakelse i det osmanske
politiske systemet var ikke uproblematisk og kom
på bakgrunn av den økende spenningen mellom
sionistiske kolonister og palestinske bønder.
Allerede i 1882 hadde jødisk-sionistiske bosettere
fra Øst-Europa begynt å kjøpe land og bosette seg
langs kysten ved Middelhavet. Etter hvert som
bosettingene vokste kom de i økende grad i konflikt med palestinske bønder om landområder.
Det var disse landkonfliktene fra begynnelsen av
det tjuende århundret som senere utviklet seg til
det vi i dag kjenner som Israel-Palestina-konflikten. I den konstitusjonelle perioden (etter
1908) ble landproblematikken og sionistisk
kolonisering ofte diskutert i den palestinske
pressen. I 1911 var saken til og med på agendaen i
det osmanske parlamentet.38 Disse problemene
var likevel fortsatt bare i sin spede begynnelse.
Koloniseringen var stort sett drevet av askenasiske
jøder (av europeisk bakgrunn), og det var fortsatt
mange innfødte sefardiske jøder som var svært
skeptiske til jødisk nasjonalisme slik den ble
drevet fram av de sionistiske bosetterne.39
Helt fra revolusjonens første dager i 1908 var
jødene klar over at de, som en liten minoritet, ville
få minimal innflytelse i et representativt politisk
system.40 Ikke bare var de en minoritet, de var
også spredd utover flere byer og valgdistrikter, noe
som gjorde det svært vanskelig å fremme jødisk
30

politisk innflytelse. Derfor hadde de hebraiske
avisene sterkt fokus på å sikre høyest mulig valgdeltakelse blant jødene. Avisen Ha-Herut utgjorde den sefardiske stemmen i denne debatten,
ledet av redaktør og senere soldat i den osmanske
hæren, Haim Ben-Attar.41 I april 1912 ba han på
lederplass jødene om å stemme samlet i valget: «I
Osmania lever vi i et fritt land, i henhold til
frihetens lover og med rettigheter som alle kongedømmets nasjoner. [...] Våre rettigheter som osmanske jøder [...] vil bare bestå hvis vi ivaretar
dem og arbeider sammen med ett hjerte, med en
mening og ikke skilles i våre stemmer. [...] Vi må
fremme oss selv, våre verdier og vår spesielle
karakter, som en spesiell gruppe i den lange
rekken av nasjoner og religioner som lever i Osmania.»42 Denne sammenvevingen av jødisk og
osmansk patriotisme var ingen selvmotsigelse i

e
Løsningen var å få de sionistiske
bosetterne til å kaste passene sine og ta
osmansk statsborgerskap.
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1912. Det er viktig å huske at sefardiske jøder som
Ben-Attar behersket både arabisk og hebraisk,
noen også tyrkisk, og tok den osmanske
virkeligheten i Palestina for gitt. De var innfødte
borgere av Det osmanske riket, noe deres
voksende jødiske patriotisme, inspirert av
sionismen, ikke forandret på.
I Palestina var jødene avhengige av samarbeid
og full deltakelse for å sikre politisk innflytelse.43
Da det første osmanske valget ble holdt i 1908
greide ikke jødene i Palestina å velge en jødisk
kandidat til parlamentet, noe som i de påfølgende
årene medførte mye selvransakelse.44 Dette hadde
sammenheng med at mange av de sionistiske askenasiske bosetterne fra Europa beholdt sine
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utenlandske pass selv om de ble værende mange
år i Palestina. Lenge hadde dette vært en fordel
da bosetterne slik unngikk beskatning og kunne
få juridisk og diplomatisk støtte fra sine respektive
ambassader. I en ny konstitusjonell tidsalder ble
dette derimot en ulempe ettersom bare osmanske
statsborgere kunne stemme.45
Løsningen, støttet både av sefardiske og askenasiske jøder, var å få de sionistiske bosetterne til
å kaste passene sine og ta osmansk statsborgerskap.46 Mellom 1908 og 1912 ble det ført en kampanje for «osmanisering» av innvandrede jøder. En
av forkjemperne var Eliezer Ben-Yehuda, språkreformatoren som utviklet det moderne hebraiske
språket og, senere, en viktig figur i sionistisk historie. Han ønsket at Palestinas jøder, som den
gang snakket alt mellom russisk og fransk til arabisk, skulle ta i bruk hebraisk i dagliglivet og bli
gode osmanske borgere. Som del av sitt hebraiske
språkprosjekt publiserte han avisen Ha-Zvi og
brukte den som talerør i debatten om osmanisering. I 1909 skrev han: «Jøder! Bli borgere
i staten dere bor i! Dra nytte av de politiske
rettighetene i dette frihetens land som dere bor i
hvor dere kan leve et nasjonalt hebraisk liv, uten å
gi opp noe av deres nasjonalitet! […] Bli osmanere,
bli borgere i Det osmanske imperiet slik at dere
kan være hebreere i deres forfedres land».47 Det
var likevel ikke enighet om hvor langt denne «osmaniseringen» skulle gå. Burde innvandrerne lære
seg tyrkisk og arabisk? Skulle jødene verves til den
osmanske hæren? Disse uklarhetene til tross var
det stor enighet om at «osmanisering» var veien
videre, og innlegg som likner Ben-Yehudas kan
leses i mange av de hebraiske avisene.48
«Osmaniseringskampanjen» ser ut til å ha hatt
effekt. Rundt valget i 1908 rapporterte sionistbevegelsen at det bodde om lag 50 000 jøder i
Jerusalem.49 Fire år senere, før valget i 1912,
meldte avisen Filastin om en jødisk befolkning på
70 000 og spekulerte i mulighetene for et jødisk

parlamentsmedlem fra Palestina.50 Denne veksten
må selvfølgelig ses i sammenheng med generell
jødisk innvandring, hvor sionisme og «pushfaktorer» utenfor Palestina også spilte en rolle.
Tallene bør også tas med en klype salt. Likevel er
det tydelig at kildene fra 1908 og 1912 anså disse
jødene som potensielle velgere, og det er derfor
rimelig å anta at de innvandrede jødene hadde
vært raske i å ta osmansk statsborgerskap. I det
lange løp hadde osmaniseringskampanjen likevel
ikke den effekten Ben-Yehuda håpet på. Enten
var jødene fortsatt for få, eller så mislyktes de i å
samle seg om én kandidat, noe som førte til at det
sent i april 1912 var tre muslimer som reiste til Istanbul for å representere de palestinske
områdene.51 Osmaniseringskampanjen er likevel
interessant fordi den viser at jødene selv valgte integrasjon heller enn uavhengighet i møte med et
system som ga dem minimal innflytelse.
SPLITTELSE OG SAMLING

Selv om mange jøder i Palestina hadde klokketro
på det osmanske politiske systemet fantes det
likevel framvoksende politiske konflikter som på
sikt ikke var forenlige med et stort multietnisk
imperium. Etter revolusjonen i 1908 hadde riket
ført en aktiv sentraliseringspolitikk på alle områder.52 Dette betydde mer effektiv skatteinnkreving og mindre makt til lokale autoriteter i
provinsene. Sentralstaten, styrt av det revolusjonære kef, gjorde seg i økende grad gjeldende,
noe som påvirket lokale maktstrukturer og skapte
grunnlag for opposisjon. Tradisjonelle arabiske
stammeledere som lenge hadde hatt mye lokal
makt, måtte nå forholde seg til stadig mer innpåslitne guvernører og byråkrater.53 Også kristne
handelsfolk, som ofte nøt privilegiet av å ha utenlandsk pass, så posisjonene sine truet av et politisk
system hvor bare statsborgerskap var gyldig
grunnlag for politisk innflytelse.54 Fram mot
valget i 1912 organiserte mange av disse kreftene
31
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seg i et politisk parti, Den liberale entente, og gikk
til valg på en desentraliseringspolitikk som skulle
tilbakeføre makt til lokale makthavere. Partiet fikk
kun begrenset oppslutning i Syria og Libanon,
men utgjorde likevel en reell utfordring til det
styrende kef.55
I Palestina, hvor folk var sterkt patriotiske til
den osmanske staten, var situasjonen en annen.
Avisene skrev lite om opposisjonen, og det ser ut
til å ha vært en generell skepsis til desentraliseringspolitikken. Gjentatte ganger ga pressen
sin støtte til det styrende kef og ønsket sentralisering og styrking av statens posisjon i
provinsene.56 Et interessant tilfelle i denne
sammenhengen var den uavhengige kandidaten
Said Abu-Khadra. Han tilhørte en av de rikere
muslimske familiene i Gaza og ble beskrevet av
avisen Filastin som «en dyktig ung mann som en
dag vil bli byens stolthet.»57 I motsetning til de
fleste andre kandidater som stort sett lente seg på
sine personlige nettverk for politisk støtte, søkte
Abu-Khadra støtte i befolkningen og publiserte
et konkret valgprogram. Blant punktene hans var
reform av valgsystemet, eiendomsrett til jordbruksland samt utbygging av infrastruktur.58 Hva
angikk de store partiene var Abu-Khadra skeptisk
til både det styrende kef og den liberale opposisjonen. I programmet sitt erklærte han sin uavhengighet og ønsket kun å støtte det partiet som
best kunne ivareta staten. Han lovet dessuten å
påvirke andre parlamentarikere til å sørge for
rikets samhold.59 At en uavhengig kandidat, som
ikke var underlagt større politiske allianser og
partiprogrammer, plasserte statens samhold og
framtid så høyt opp på listen sier litt om
viktigheten av det konstitusjonelle politiske systemet og i hvilken grad det ble verdsatt.
På et mer generelt plan er det verdt å merke
seg den felles politiske diskursen som finnes i
mange av kildene knyttet til valget i 1912. Said
Abu-Khadra betegnet Det osmanske riket som
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al-‘Uthmaniyya (al-’uthmaniyya) eller «Osmania»,
heller enn «rike», «kongedømme» eller andre,
mindre flatterende, ord som «imperium». Ser vi
dette i forhold til hvordan han beskriver innbyggerne som osmanere (‘uthmaniyyun), framstår
stat og borger i et direkte identitetsforhold.
Hadde man ikke visst bedre kunne Det osmanske
riket nesten framstå som en nasjonalstat. Det interessante er at de samme begrepene også er å
finne i de tidligere nevnte hebraiske avisene, dog
i en litt annen ordlyd. Både Ben-Attar og BenYehuda brukte ord som otomania og ‘otomanim
(osmanere) når de diskuterte valg og politikk.
Disse begrepene er ikke bare felles for de arabiske og hebraiske kildene men ble også definert
av sine brukere som direkte inkluderende. Som
tidligere nevnt skrev Haim-Ben Attar i forbindelse med valget at jødene var «[…] en spesiell
gruppe i den lange rekken av nasjoner og
religioner som lever i Osmania.»60 Her var det stor
takhøyde, og Ben-Attar hadde ingen problem
med å være en patriotisk jøde samtidig som han
aksepterte jødenes posisjon som en av mange
grupper. I en liknende tone appellerte den muslimske kandidaten Abu-Khadra til ikke-muslimske velgere og kalte dem ved flere anledninger
for brødre. Flere avsnitt i programmet hans begynner dessuten med fraser som «kjære borgere»
og «kjære velgere». Dette er ikke bare vakre fraser,
og det må påpekes at Abu-Khadra førte en ikkesekterisk kampanje. Borgerbegrepet hans var eksplisitt rettet mot alle, uavhengig av religion og
etnisitet, noe som vitner om at osmansk identitet
hadde minst like mye politisk kraft som
etnisitet.61
KONKLUSJON

I denne artikkelen har jeg vist hvordan osmansk
statsborgerskap kom til uttrykk i den palestinske
pressen under valget i 1912. En viktig diskusjon
handlet om valgsystemet og i hvor stor grad det
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ga reell representasjon i henhold til de liberale
prinsippene den osmanske grunnloven var basert
på. Her kom varierte synspunkter til uttrykk, både
om stemmerett og om svakheter i selve valgprosessen. Et annet aspekt av det offentlige ordskiftet
var diskusjonen om etnisk representasjon. Jødene
kom i en spesiell «skvis» ettersom de var en
minoritet med en høy andel utenlandske statsborgere. For dem ble osmanisering og aktivt engasjement med det osmanske politiske systemet
veien til politisk innflytelse. I turbulente tider var
dessuten Palestinas innbyggere bekymret for
rikets framtid. Ivaretakelse av rikets integritet ble
derfor en viktig valgsak, både for det styrende
partiet og for uavhengige kandidater. Viktigst av
alt er det faktum at alle disse diskusjonene, som
foregikk både på arabisk og hebraisk, tok del i en
felles politisk diskurs som var både liberal og inkluderende.
Det er viktig å påpeke at det inkluderende og
harmoniske inntrykket man får av disse kildene
ikke alltid stemte med den større virkeligheten. I
Palestina utviklet det seg samtidig reelle
materielle konflikter som snart skulle overskygge
det osmanske fellesskapet helt. Den grunnleggende landkonflikten mellom sionismen og
palestinske bønder var allerede i gang, og den arabiske og jødiske patriotismen som fantes i Filastin, Ha-Herut og Ha-Zvi var ikke langt unna det
som senere utviklet seg til ekskluderende nasjonalisme. Selv om både Ben-Attar og BenYehuda identifiserte seg som osmanere var de
fortsatt sionister og støttet økt jødisk immigrasjon
til Palestina. Dette var vanskelig å svelge for Said
Abu-Khadra og Yusuf al-Isa som begge erklærte
sin motstand mot sionismen.62
Det er likevel betydningsfullt at disse liberale
ideene ble artikulert. Det fantes et ønske om et
fungerende osmansk politisk system som inkluderte alle, uavhengig av religion og etnisitet.
Til en viss grad skapte deltakerne i det offentlige

ordskiftet dette systemet på lokalt nivå ved å selv
diskutere politikk og sitt forhold til staten. De
utøvde statsborgerskapet sitt ved å diskutere rikets
politikk fra en posisjon som rettighetsbærende
borgere. Her er de osmanske valgene historisk
viktige ettersom de dro politiske problemstillinger
opp i lyset og skapte et politisk rom hvor
prinsipielle debatter om stat og individ kunne tas.
Deltakelse i valg er dessuten det sterkeste uttrykket for statsborgerskap ettersom det er gjennom å stemme at borgere formidler politisk
legitimitet. Valget i 1912 bør derfor ses som et tidlig og sjeldent forsøk på representativt demokrati
i Midtøsten. Den demokratiske «åpningen» som
valgene ga førte til at flere politiske saker ble
hentet opp i dagen og det i en kritisk periode hvor
Midtøsten var i en overgangsfase mellom imperium og nasjonalstat. Selv om valget i 1912
bærer vitne om sterk osmansk patriotisme er det
også tydelig at sekteriske identiteter var på
frammarsj. Valgene i Det osmanske riket er derfor
ikke bare viktige for å forstå hvordan imperiet forsvant; de kaster også lys over de framvoksende
konfliktene som senere kom til å dominere det
moderne Midtøsten.
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KUNSTEN Å OPPRØRE
FARAONISK SYMBOLBRUK I REVOLUSJONÆR
EGYPTISK GATEKUNST

g

Gatekunst ble en sentral del av protestbildet i Egypt under revolusjonen fra
2011. Mange av verkene bar preg av faraonisk symbolikk. Hvorfor ble den
gammelegyptiske arven aktivt brukt i denne brytningstidens opprørskunst?
hanne sveian
verdens øyne ble den 25. januar 2011 rettet
mot Egypt, da den arabiske våren feide inn over
landet. Gjennom tradisjonelle og sosiale medier
ble vi vitne til protester som dag for dag økte i
omfang. Med opprøret vokste det også frem opprørskunst i ulike former. Gatekunst, som før var
et marginalisert fenomen i Egypt, bredte særlig
om seg og utviklet seg i takt med opprøret, fra
enkle politiske slagord til større, omfattende veggmalerier som engasjerte forbipasserende. Der
bybildet før revolusjonen var preget av statlig politisk propaganda – dette sett bort fra kommersiell
reklame – fikk verden nå se et annet bilde, et bilde
av et folk som snakket tilbake til makta, og med
hverandre, gjennom visuell kommunikasjon i det
offentlige rom.
Blant de mer anvendte symboler i den revolusjonære gatekunsten finner vi elementer fra den
egyptiske kulturarvens kanskje mest fremtredende
epoke, nemlig den faraoniske perioden. Denne artikkelen søker svar på følgende: Hva er det som
gjør at gamle symboler søkes reaktualiserte på
denne måten i en brytningstid? Hvilke krefter er
36

det som settes i sving gjennom slik symbolbruk?
Kort sagt: Hvorfor ser vi bruk av faraoniske
symboler i den egyptiske, revolusjonære gatekunsten? Sentralt for forståelse av dette står her
den kollektive erindring, eller samfunnets minne.
Disse minnene kan bli levendegjort for oss gjennom påminnelser, og kan eksempelvis bli trigget
i oss av symboler. Funnene tyder på at symbolbruken gjør at kunsten får et ekstra lag av betydning for iakttakere: Den skaper en gjenkjennelseseffekt og fremmer en stolthetsfølelse,
og ser slik ut til å rive betraktere med inn i kunstnernes univers på en dypere, mer omgripende
måte.
Artikkelen baseres på dybdeintervjuer med en
av de mest sentrale gatekunstnerne under revolusjonen, Ammar Abo Bakr, samt intervjuer med
egyptiske betraktere av denne typen gatekunst.
Disse elleve er mellom 26 og 42 år, relativt godt
utdannet, og har ulik religiøs bakgrunn. De var
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Alaa Awad har gjenskapt en frise der egyptere
bruker stiger og skjold for å bekjempe fienden.
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hanne sveian
alle i Kairo under revolusjonen, men har ingen
spesifikk tilknytning til gatekunst. Betrakterkildene er anonymisert grunnet det strenge
sensurklimaet i Egypt. Alle intervjuene er utført i
perioden februar til september 2015.1
FRA KONSISE BESKJEDER TIL VEGGMALERIER

Den egyptiske, revolusjonære gatekunsten fikk,
med den sentrale kunstneren Ganzeers enkle og
kjapt sprayede «Ned med Mubarak», sin begynnelse på Tahrir-plassen i Kairo, revolusjonens
sentrum.2 Den spredte seg herfra og videre ut i
byen, kanskje spesielt i Mohammed Mahmoudgata. I begynnelsen reflekterte skriften på veggen
folkets sinne og frustrasjon, og bar budskap om
en president som var uønsket. Etter Husni
Mubaraks fall ble oppmerksomheten og frustrasjonen rettet mot militærstyret. De tidligere
revolusjonsdagenes slagord om at «militæret og
folket er én hånd», ble nå snudd til «ned med
militæret». Fra å være optimistisk med tanke på
fremtiden, og på revolusjonens vegne, ble kunsten

e
Fra å være optimistisk, ble kunsten etter
hvert også preget av revolusjonens mer
grufulle hendelser.

g

etter hvert også preget av revolusjonens mer
grufulle hendelser, og utviklet seg til å omfatte
store, tidkrevende veggmalerier. Minnevegger
over de døde ble malt og fengslede hedret, og
gatekunsten utviklet seg slik fra rene slagord til å
bli en informasjonskilde rundt revolusjonens
hendelser.3 I dette ikke-statlige, ikke-militære
mediet fikk revolusjonen fortsette i form av
visuelle kontrabeskjeder. Regimet tok derfor til
overmaling og sensurering av kunsten, men så
snart en hvitvasking var gjennomført kom nye
malerier opp. På veggene ble det lagt ned dagevis
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på dagevis av arbeid fra mange ulike, stadig tilstrømmende kunstnere, og kilometervis med
kunst ble observert i Kairos gater.4
Noen av de største og mest omfattende veggmaleriene produsert under det egyptiske opprøret
kom etter massakren på fotballaget Al Ahly sine
tilhengere i Port Said, 1. februar 2012. 74 ble drept
og over tusen skadet, da en mobb stormet banen
etter en fotballkamp. Store protester fulgte, og to
kunstutdannede fra Luxor, Ammar Abo Bakr og
Alaa Awad, startet en malemaraton som varte i
ukevis. Kunstnerne så til egyptisk historie for inspirasjon til sine malerier, og maleriene viser
martyrer på ulike måter, stort sett med
gammelegyptiske referanser, men også med
temaer hentet fra islam og koptisk kristendom.5
Der Awad malte tilnærmet nøyaktige gjengivelser
av gammelegyptiske tempel- og gravmalerier, som
eksempelvis «De sørgende kvinner» kjent fra
Ramoses grav, ga Abo Bakr gammelegyptiske elementer sin egen vri i samarbeidet. Eksempelvis
sees en slangeentitet som er blitt gitt tre hoder,
alle nåtidige maktautoriteter. Denne konfronteres
av modergudinnen Hathor, malt av Awad, og det
hele er omgitt av hieroglyfer og en voktende
solgud, Horus. Denne typen rekontekstualisering
benytter Abo Bakr seg ofte av. Eksempelvis kan
man i ett verk se det naturalistiske portrettet av
den unge revolusjonære, avdøde Hisham Rizk
stående som en moderne farao med armene i kors,
holdende septer og pisk. I et annet sees en ung
fellaha, en landsens jente, med den guddommelig
beskyttende uraeusslangen i pannen, iført halspryden usekh-krage.
Det finnes, foruten Awad og Abo Bakrs
arbeider, mange andre eksempler på faraonisk
symbolbruk i den revolusjonære, egyptiske gatekunsten, et fenomen som kan beskrives som en
interkulturell hybrid mellom en internasjonal
trend og lokale, kulturspesifikke ideer. Globale
strømninger tas opp i, og farges av, det lokale, og
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vi får en såkalt glokaliseringseffekt.6 Navn som
Ganzeer, Kaizer, el-Zeft, HeMaAllaGa og
Marwan Shahin har alle brukt faraoniske elementer i sin revolusjonære gatekunst. Eksempelvis sees en snakkende mumie oppvåknet fra de
døde som roper «jeg er fri!», Tut-Ankh-Amon
presentert som en såret og bandasjert vitruvisk
mann, og den velkjente V-masken fra filmen V for
Vendetta iført hodepryden nemes.
IKKE ARABERE, IKKE MUSLIMER, MEN …?

I sin bok The Seven Pillars of the Egyptian Identity,
maler den egyptiske forfatteren Milad Hanna et
bilde av en egyptisk identitet som er særdeles
mangefasettert, og influert av både tid og rom.
Tid er historien, hvor det observeres fire ulike lag
av sivilisasjoner som har satt sine spor i det
egyptiske folk. Disse fire er den faraoniske, den
gresk-romerske, den koptiske og den islamske periode. Rom er landets geografiske forutsetninger:
Egypt ligger i Afrika, men samtidig i hjertet av
den arabiske verden – og skuer ut over Middelhavet.7 I tillegg til dette bærer Egypt på arven fra
kolonitiden, og den generelle oppfattelsen blant
befolkningen er at det finnes to ulike kulturer i
Egypt, hvor den ene er den tradisjonelle, biladi,
og den andre er den utenlandskpåvirkede,
afrangi.8 Egyptere «lever veldig forskjellige liv»,9
hvor det ved siden av det ovennevnte også skilles
mellom folk fra landet, folk fra byen, og folk fra
ørkenen, mellom folk fra øvre og nedre Egypt, og
på et annet nivå, mellom «de faktiske egyptere»,
beduiner og nubiere, noe som har «skapt debatter
rundt nasjonens sanne identitet».10 Av dette forstår vi at identitet er et komplekst begrep i Egypt,
samtidig som verden ser nasjonen som en mer
ensartet arabisk, (sunni-)muslimsk stat.
Kunstner Ammar Abo Bakr (f. 1979) ser den
faraoniske «pilar» av egyptisk tilhørighet som den
mest genuine egyptiske identitetsmarkøren, og
oppfattet bruken av de gammelegyptiske

symbolene under sitt virke på gata som kontaktskapende med publikum. «De gjenkjente
symbolene umiddelbart, og det var så kult for
dem!», minnes han.11 Folk kom opp til ham og uttrykte sin begeistring, og det ble klart for kunstneren at det lå et tydelig potensial i disse
symbolene som han følgelig forsøkte å utnytte.
Noe av det første kunstneren gjorde under
opprøret var imidlertid å male sine beskjeder på
tog som gikk fra hovedstaden til Luxor, dette for
å bringe beskjeder ut til folket med sin kunst. Han
ønsket å berette for befolkningen i sør, utenfor
storbyen, at noe var i gjære i nord, og at det sannsynligvis bare var et tidsspørsmål før resten av
landet ble revet med. Abo Bakr befatter seg altså
med symbolikkens verden på flere nivåer i sin
kunstneriske virksomhet. Denne konkrete handlingen kan også sees som meget symbolsk: Den
mange hundre kilometer lange togruta binder
sammen det urbaniserte og moderniserte nord
med det rurale, tradisjonelle sør, hvor vi finner
eldgamle byer, templer, hellige steder og gravsteder. Abo Bakr maler med denne gjerningen et
metaforisk bilde for oss: Handlingen billedliggjør
et ønske om å bygge broer mellom det nye og det
gamle, mellom tradisjon og den moderne tid, kort
sagt: mellom egyptere av alle slag.
Grunnleggende er det altså nasjonens tidligste
historie som er tilhørigheten Abo Bakr søker til,
ikke de lagene som senere har kommet til i den
mangefasetterte egyptiske identitet. Dette er for
kunstneren den delen av landets historie som er
helt unik, og samtidig også en historie som alle
egyptere deler. Heller enn konfrontasjoner basert
på senere oppståtte skillelinjer, bør befolkningen
samle seg om dette felles opphav. Under revolusjonen søkte han derfor å vekke til live minnene
om dette nasjonale, forenende punkt. Kunstneren
mener nemlig det pågår en kamp i landet hva
gjelder identitetsspørsmålet: «Noen holder fast
ved en ren islamsk identitet, mens andre sier: nei,
39
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vi er afrikanere. Andre igjen fremhever koptisk og
kristen identitet. Saken er at identiteten vår er
verken islamsk eller arabisk, vi er egyptere, vi har
en lang, lang historie, ok? Vi er egyptere, og vi har
en annerledes sivilisasjon og identitet».12
Ammar Abo Bakr viderefører gjennom sin
faraoniske symbolbruk nasjonale narrativ om et
felles opphav, men har samtidig nye forestillinger
om hvordan dette kan brukes for fremtiden. Han
har mange visjoner for nasjonen, og gir disse et
kulturelt rammeverk gjennom bevisst gjenbruk av
fortid. Gjennom den faraoniske symbolbruken
henter kunstneren frem fortiden, aktualiserer og
rekonstruerer deler av historien gjennom sitt
kunstneriske virke, og beskriver og kommenterer
hendelser som skjer i nåtid ved hjelp av fortiden.
Den faraoniske symbolbruken reaktualiserer slik
Det gamle Egypt, men det er ikke bare konkret
historie som skal minnes – historien skal føles
gjennom hans verk. Han følger den gammelegyptiske sjelen, forklarer han, og har et bestemt
bilde av hvordan han ønsker at landet skal være,
og hva nasjonen skal stå for. «Jeg ønsket å
presentere noe egyptisk til egypterne, slik at de
kunne bli påminnet sin bakgrunn. Kanskje dette
vil være løsningen, å ta dem med tilbake og vise
dem hvordan landet var før, hvordan vi en gang
hadde det. Vi må få folk til å bry seg!»13 Det ligger
en sårhet i uttalelsen. Abo Bakr hegner om den
faraoniske sivilisasjonen, men er imot staten av i
dag. Han kritiserer institusjonalisert religion og er
imot islamismetanken han ser i landet, men
omfavner spiritualitet og åndelighet – kvaliteter
han tillegger Det gamle Egypt på et helt annet
nivå enn det han ser i dagens samfunn. Han
ønsker på sett og vis å gjenopplive ulike kvaliteter
han knytter til den faraoniske epoken. Minnene
om den genuine egyptiske sjel skal vekkes til live,
nærmest gjenoppstå, og smelte sammen med, og
nærmest frelse, nåtiden. Gatekunsten er lerretet
han maler på, og den gammelegyptiske sivilisa40

sjonen er penselen han maler med, for å oppnå
dette. En internasjonal trend blir tilført tusenår
gammel lokal historie for å fortelle historier om
egyptere og Egypt til egyptere, og for å øke kontakten og kommunikasjonen med tilskuere, og
mellom tilskuere.
INGEN KILDE TIL STOLTHET?

Det gamle Egypt har gjennom den nyere
egyptiske historie stått som en stødig kilde til
stolthet for nasjonen. I noen perioder har koblingen til den gamle sivilisasjonen stått sterkere,
som eksempelvis under uavhengighetskampen fra
det britiske imperiet på begynnelsen av 1900tallet, der den sekulære, nasjonalistiske og antiarabiske bevegelsen faraonismen fikk fotfeste.14
Det gamle Egypt betraktes som nasjonens
autentiske opphav, og det holdes fremdeles fast

e
«Jeg ønsket å presentere noe egyptisk til
egypterne, slik at de kunne bli påminnet
sin bakgrunn.»

g

ved det faraoniske Egypt som det virkelige grunnlaget for staten man ser i dag. Eksempelvis har
statsledere gjort poeng ut av at de er herskere av
verdenshistoriens kanskje fremste arv, og
gammelegyptiske referanser finnes på så vel
penger, frimerker, i logoer, reklame, butikknavn
og avisnavn som al-Ahram, «Pyramidene».15
Gjennom tiårene har den gamle sivilisasjonen
også, med varierende styrke, vært inspirasjonskilde
for ulike kunstnere, fra forfattere og dramatikere
til tegneserieskapere og malere.16 Som den
egyptiske professoren Fayza Haikal skriver:
«Ancient Egypt is fully present in our lives and its
legacy weighs heavy on our shoulders».17
Professor emeritus Fouad N. Ibrahim og
sosiolog Barbara Ibrahim hevder imidlertid i sin
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bok Egypt. An Economic Geography at de ser et
mønster hvor egyptere i senere tid har vendt
ryggen til sin egen historiske kultur. Det finnes
ingen tydelige bånd mellom historien og
samtidens egyptere, hevder de, og peker særlig på
at de urbane unge blir mer og mer orientert mot
det de kaller «vestlig kultur». Denne utviklingen
mener de går hand i hand med en stadig svakere
tilknytning til egen kulturhistorie, og de skriver:
[N]o proper esteem of native culture can be observed
even among educated Egyptians. For them, the
ancient local culture seems to supply no point of
reference or source of pride […]. For the man in the
street in Egypt […] the ancient monuments are
merely something that attracts the tourists, just like
the nightclubs or the floating hotels on the Nile.18
Mine erfaringer tilsier det motsatte, da unge
egyptere jeg har snakket med har vist, direkte eller
indirekte, respekt og beundring for den gamle
kulturen, og utviser en tydelig stolthet over at
dette er deres historie. På spørsmål om hva den
gammelegyptiske sivilisasjonen betyr for dem,
hevder sågar en av informantene at «alle egyptere
elsker Det gamle Egypt».19 En annen informant
svarer eksempelvis at «den er kilden til stolthet for
meg».20 Kilden i bestemt form, og altså ikke en
hvilken som helst kilde, men selve kilden. «Det
gamle Egypt er en av de få tingene som gjør meg
stolt over å være egypter, og det får meg til å føle
meg unik», kvitterer igjen en tredje informant.21
De positive konnotasjonene er tydelige, og følelser
av beundring og fascinasjon er det som nevnes
hyppigst på spørsmål om hva Det gamle Egypt
betyr for respondentene.
De intervjuede beklager seg imidlertid over
eget kunnskapsnivå når det gjelder den gamle
sivilisasjonen. De fleste mener at de ikke har noen
inngående kunnskap til sin egen kulturarv, og at
de gjerne skulle ønske å heve sitt kompetansenivå

på området. «Vi lærer ikke så mye om dette på
skolen», hevder en informant.22 Som skoleelever
har de fått introduksjoner til de ulike dynastiene,
men ingen dyptgripende, detaljert innføring i
sivilisasjonen som sådan. Men om kunnskapsnivået om den gamle historien ikke er inngående,
betyr dette da at det er nytteløst for kunstnere som
Ammar Abo Bakr å bruke faraoniske symboler i
sin kunst? Er symbolene lite virkningsfulle all den
tid tilskueren kanskje ikke har inngående kjennskap til deres konkrete betydning?
«Disse symbolene uttrykker noe som ikke er så
enkelt å få sagt med ord», forklarer en av informantene, og fortsetter: «Et veggmaleri med
faraoniske symboler er ladet med mening i
motsetning til de andre bildene uten symboler.
Det påvirker meg positivt fordi det betyr at
egyptere, i hvert fall i underbevisstheten,
fremdeles har koblinger til sine røtter.»23 Det ser
ut til at hun har et inntrykk av at gammelegyptiske symboler som viser til denne perioden
har en evne til å påvirke egyptere på et annet nivå
enn det rent kognitive. Maleriene som
inkorporerer faraoniske symboler er for henne
ladet, og hun ser ut til å mene at disse symbolene
snakker et helt særegent, visuelt språk som har
evne til å kommunisere direkte med mottakers
underbevissthet. For informanten handler det
ikke nødvendigvis om hva symbolene helt konkret
viser til, men heller om hvilken følelse som frembringes i henne av å se på maleriene. Hun forteller
ikke om hva hun ser konkret, men svarer umiddelbart med en tolkning som går ut over bildets
primære, faktiske motiver. Dette går igjen hos
mange av mine informanter. De færreste kan svare
på hva symbolenes faktiske meningsinnhold er,
men er allikevel tydelige på hvordan de forstår
maleriene. Bildene høster respons som tyder på at
de faraoniske symbolene har en følelsesmessig
innvirkning på respondentene, og de aller fleste
uttrykker positive konnotasjoner til denne typen
41
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kunst. De fleste informantene ser ut til å mene at
det er en tydelig sammenheng mellom den stolthetsfølelsen de har for Det gamle Egypt og
grunnen til at disse symbolene er inkorporert i
den opprørske gatekunsten. Eksempelvis formidler en respondent følgende: «Gammelegyptiske symboler har et rikt meningsinnhold
både direkte og indirekte, og de har stor innvirkning på egyptere. Kunsten gjøres mer personlig på
denne måten.»24 En annen informant uttalte:
«Disse symbolene er fra vår egen kultur så folk
kjenner til dem, og derfor kan de direkte levere
beskjeder. Symbolene får folk til å stå sammen på
grunn av tanken om at vi alle tilhører samme
sivilisasjon.»25 Her er informanten inne på en fortolkning som går ut over veggmalerienes denotasjoner. Han har ikke foretatt en symbolanalyse,
han forklarer ikke hva symbolene konkret uttrykker, men han later intuitivt til å anta at
symbolene har en samlende effekt fordi de viser
til et felles opphav. Denne tanken er det flere som
er inne på. Religion er en av faktorene som av informantene benevnes som ikke-betydende når det
gjelder å ta inn over seg disse maleriene, og dette
tydeliggjøres også i deres svar rundt tilknytning
til Det gamle Egypt, der slike skillelinjer ikke ser
ut til å gi utslag på grad av tilhørighetsfølelse.
Mine informanter, som alle er mellom 25 og 40
år, og i hovedsak godt utdannede urbane unge,
viser en tydelig tilknytning til Det gamle Egypt,
og har vist at de følelsesmessig trekkes mot den
gatekunsten som fremhever lokal kulturhistorie.
Dette antyder at Ibrahim og Ibrahim er for
kategoriske i sin argumentasjon. Kulturarven ser,
ifølge mine data, ikke ut til å være på vei ut av respondentenes minne, men ser snarere ut til å ligge
der som et grunnleggende fundament, et grunnlag
som har evne til å aktivere informantenes følelsesliv når de blir påminnet den fortidige epoken.
Mine funn peker altså på at kulturtilknytning ikke
er en trend som bare går over, men er knyttet til
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dypere bånd og dypere, sterkere tilhørighet enn
strømninger og trender som kommer og går.
FRA FORTID, GJENNOM NÅTID, MOT FREMTID

Fortid er per definisjon noe som er over og forbi,
men kan samtidig fortelle oss noe om hvem vi er,
hvem vi har vært og også hvor veien videre skal
gå. For samfunn og kulturer står fremtredende
fortellinger fra fortiden som stødige, sentrale
grunnsteiner. Gjennom monumenter, riter, arkiver
og fortellinger sørges det verden over for at ulike
grupperinger ivaretar fortiden og sin egenartede
historie. Fortiden, eller utvalgte deler av den, kan
slik bli bevart i grupperingenes felles hukommelse, den såkalte kollektive erindring. Dette er
minner som ligger i en kultur, og som vi, som
medlemmer av denne kulturen, deler. I tillegg til
våre individuelle minner, finnes også et
samfunnets minne hvor individet henter forståelse
for egen kulturs fortid og historie fra. Det
kollektive minnet er gyldig på tvers av generasjoner og har faste holdepunkter som gjør at erindringshorisonten holdes stabil over tid. Disse
holdepunktene – sentrale hendelser fra gruppens
historie – konkretiserer gruppens identitet i forhold til hva gruppen er, i motsetning til hva andre
grupper er. Vårt kollektive minne kan bli trigget
av bilder, fortellinger og symboler som viser til
slike sentrale epoker. Det kollektive minnet er et
rammeverk for å skape koblinger mellom fortid,
nåtid og fremtid – der fortiden blir rettledende for
ønsket eller forventet fremtid. Slik sikres også
ivaretakelse av kulturens særpreg.26
Den faraoniskpregede gatekunsten støtter seg
på elementer av de narrativer som allerede finnes i
den egyptiske, kollektive erindring, og det ser ut
til at det slik skapes en ekstra dimensjon i
maleriene som tilsynelatende knytter informantene
tettere til kunsten og dens fortellinger. I sin kraft
av å representere den egyptiske histories kanskje
mest sentrale epoke, ser symbolene ut til å stå som
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svært opphøyede. Sherry B. Ortner kaller kulturspesifikke, sentrale symboler for nøkkelsymboler,
som i vid forstand kan betegnes som helliggjorte,
og mener disse har evne til å appellere til oss på et
direkte følelsesmessig plan.27 De faraoniske
symbolene uttrykker ideer om den egyptiske nasjons opprinnelse, og blir derfor kraftige meningsbærere, som ser ut til å opptre nærmest som en
katalysator for affekt i betrakteren.
Den faraoniskpregede gatekunsten har imidlertid ikke utelukkende positive historier å fortelle. Allikevel ser informantene ut til å fremheve
positive konnotasjoner når de betrakter denne
typen kunst. Som nøkkelsymboler har gammelegyptiske symboler evnen til å uttrykke flere ideer
samtidig, og kan anses som stedfortredere for hele
og omfattende historier og fortellinger, om vi skal
følge Ortner. Vi kan kalle symbolene multivokale,
og de er mettet med betydning. De rommer en
hel rekke ulike fortellinger i seg selv, og har derfor
potensielt et bredt spekter av betydningsinnhold.
Det vil derfor komme an på kontekst hvilken historie symbolet rommer i den aktuelle settingen.
Informantene ser at faraosymbolet eksempelvis
både kan vise til det negativt ladede «tyrann» og
til det positivt ladede «guddommelig», og de ser
ut til å intuitivt vite når symbolet er ment å representere det ene eller det andre – samtidig som
det i faraoniske symboler iboende ligger beskjeder
om opprinnelse og tilhørighet, uavhengig av
denotasjon.
Den overbærende kontekst vi her snakker om
er opprørstid, en følelsesmessig potensielt svært
utfordrende periode. Affekt er en av hovedårsakene til at det kollektive minnet fungerer som en
type refleks i oss, da våre minner er farget av følelser. Effekten av affekt kan dessuten bli spesielt
tydelig i omveltende tider, ifølge Aleida Assmann.28 Under slike «sjokkerende kollisjoner med
virkeligheten»29 blir opplevelser pakket inn i en
dynamikk mellom følelser og historikk som gir

mening til hendelsene, og dette kan fungere som
en slags beskyttelse mot sjokk. Den faraoniskinspirerte gatekunsten oppsto i en tid hvor massene tok til gatene grunnet sine ønsker om
forandring og nytenkning om nasjonens fremtid,
men kunstnerne valgte allikevel å se tilbake til fortiden for å kommunisere om fremtiden. Følger vi
Assmann, kan vi anta at kunstnerne, samtidig som
de ønsker å fremme tanken om en bedre fremtid,
forsøker å holde fast ved noe som er kjent, men
også som ser ut til å fremstå som noe ekte og ube-
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Som nøkkelsymboler har
gammelegyptiske symboler evnen til
å uttrykke flere ideer samtidig.

g

sudlet for både dem selv og publikum – kanskje i
motsetning til den korrupsjonen de har opplevd i
landet. Symbolene ser ut til å tjene som et følelsesmessig trygt fundament, og blir av informantene oppfattet som en del av et større bilde
som forteller en beroligende historie om
tilhørighet. De forteller en historie om noe som
er kjent fremfor ukjent, og stabilt fremfor ustabilt,
og påvirker mottaker deretter. Det affektuelle
potensialet til et bilde er avgjørende for dets innvirkning på sitt publikum, og det å klare å
karakterisere den sfæren det søker å påvirke eller
sirkulere i, vil gi bildet ytterligere affektuell
dybde.30 Dette ser den faraoniskpregede gatekunsten ut til å ha klart, og den oppnår derfor å
røre sterkt ved publikum.
KUNSTEN Å OPPRØRE

Historier som individer, samfunn og nasjoner
bærer på er ikke bare reelle, men de har en sterk
effekt på menneskesinnet, fordi de sier noe om
hvem vi er, har vært, og kan bli.31 Å bruke aktivt,
og utstille, slike historier i en omveltende tid kan
43
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derfor få stor innvirkning på oss. Den faraoniske
epoken er kanskje den aller mest fremtredende i
egyptisk historie, og ser ut til å ligge latent i mine
informanter. Det er som om den faraoniske fortiden på sett og vis vekkes til live i informantene
når de ser gatekunst som refererer til denne
epoken, som om de settes inn i en parallell tilværelse for et øyeblikk, hvor grensene mellom fortid
og nåtid opphører. Bildene er med sine elementer
av egyptisk kulturarv tydelig adressert til et
spesifikt publikum – egyptere – og disse ser, og
blir påminnet, sin egen kulturhistorie gjennom de
kulturspesifikke nøkkelsymbolene. Kontakten
med fortiden ser nærmest ut til å kjennes personlig for individet, og gir dermed en følelse av tilknytning og tilhørighet. Faraonisk symbolbruk i
den egyptiske, revolusjonære gatekunsten kan slik
være et kunstnerisk grep fra avsender for lettere å
kommunisere med mottaker, for å få formidlet et
(hastende) budskap. Mye tyder på at symbolbruken gjør at kunsten får et nytt lag av betydning
for de betrakterne jeg har intervjuet. Den skaper
en gjenkjennelseseffekt og fremmer en stolthetsfølelse, og ser derfor også ut til å påvirke dem på
en dypere måte enn gatekunsten som ikke innehar
disse symbolene. Både kunst generelt og vår
spesifikke fortid og historie har potensial til å bevege oss. Knytter man disse to formidlingsbærerne sammen, kan det se ut som den
revolusjonære gatekunstens potensial blir ytterligere forsterket.
Studien har vist at gammelegyptiske symboler
av kunstneren Ammar Abo Bakr ble brukt som
verktøy i politisk kamp i en moderne tid, og at en
gruppe betraktere plukket opp kunstnerens intensjoner, ble grepet av den faraoniskpregede gatekunsten, og utviste stor følelsesmessig tilknytning
til den. Funnene antyder således at det ligger et
potensial i bruk av kulturarv som kunstnerisk
virkemiddel. Gjennom å koble nasjonens røtter
med kontemporær gatekunst til noe vi kanskje
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kan lese som en slags moderne ikon, klarte kunstneren å røre og opprøre så vel folket på gata som
myndighetene, myndigheter som destruerte
kunsten som bilder av falske guder. Dette er
kunsten å opprøre.
•ƒ•
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e
FRA MOTSTAND TIL
STATSBYGGING
DET PALESTINSKE SIVILSAMFUNNETS
NYE ROLLE

g

Hvordan påvirker bistand sivilsamfunnet? Med det amerikanske bistandsbyrået
usaid (United States Agency for International Development) som case, belyser
artikkelen hvordan det palestinske sivilsamfunnet er blitt dratt inn i et giverdrevet statsbyggingsprosjekt, og diskuterer hvordan dette har svekket sivilsamfunnets muligheter for å yte motstand mot den israelske okkupasjonen.
erling hess johnsen
frem til oslo-avtalen i 1993, og ikke minst
under den første intifadaen (1987–1993), hadde
det palestinske sivilsamfunnet en viktig politisk
funksjon i å mobilisere befolkningen til motstandskamp mot den israelske okkupasjonen.1&2 I
dag er de politisk orienterte massebevegelsene
langt på vei smuldret opp. Dette har åpnet
rommet for nye profesjonaliserte ngo-er3 som
skiller seg fra de tradisjonelle palestinske
sivilsamfunnsorganisasjonene, både i sammensetning, finansieringskilder og virksomhet.4
Den internasjonale bistanden skulle bidra til å
bygge palestinske institusjoner og derigjennom
sikre fremdrift i fredsprosessen og til slutt realisere
tostatsløsningen. Bistandsgivere og internasjonale
ngo-er utformet tematiske prioriteringer som adresserte interne palestinske problemer. Rex
Brynen har tidligere vist at lokale ngo-er svarte
på disse prioriteringene mer ut av nødvendigheten
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av å innhente finansiering heller enn overbevisning.5 Han antyder også at bistanden kom med
en viss ideologisk ballast fra de vestlige donorene.6
Vi ser i dag at mange av disse organisasjonene
har tonet ned kampen for nasjonal frigjøring og
motstand mot okkupasjonen, til fordel for tilknytning til en global utviklingsagenda.7 Store
deler av det palestinske organisasjonslivet
fokuserer nå på interne palestinske problemer
fremfor en felles nasjonal agenda om å konfrontere Israel. Hvilken rolle spiller det idémessige
grunnlaget til bistanden i denne utviklingen?
Gjennom en analyse av det amerikanske bistandsbyrået usaids bistand til lokale palestinske
ngo-er, vil jeg se nærmere på det idémessige
aspektet ved bistand. Artikkelen argumenterer for
at ngo-ene på sikt påvirkes av usaids ideer om
hva det palestinske sivilsamfunnets rolle bør være,
gjennom sosial samhandling med usaid og deres
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internasjonale samarbeidspartnere. Påvirkningen
kommer til syne ved at «motstandsdiskursen»
som tidligere har dominert innenfor det palestinske sivilsamfunnet har blitt svekket på bekostning av en «institusjonsbyggingsdiskurs» som
næres av internasjonale bistandsgivere. Diskursens
fremvekst bidrar til å forklare den nevnte atferdsendringen hos ngo-ene. Bistanden har dermed
karakter av myk makt gjennom en innflytelse over
mottakeren som handler om mer enn øremerket
finansiering. Vel så virkningsfullt er ideene som
følger med den økonomiske bistanden, og hvordan de fortolkes og implementeres på bakken.
DISKURS SOM MAKT

Bistand innebærer overføring av idéer og praksiser
som har til hensikt å drive frem og understøtte en
ønsket samfunnsendring i mottakerlandet. I det
videre legger jeg Norman Faircloughs metode for
kritisk diskursanalyse til grunn, og analyserer disse
sosiale endringsprosessene med utgangspunkt i
empiriske studier av usaid og ngo-enes språkbruk.
Metodens sentrale antakelse er at idéer legger
føringer for sosial praksis gjennom å konstruere
og opprettholde kollektive virkelighetsforståelser
– diskurser – om det palestinske sivilsamfunnet.8
Diskursene er uttrykk for et sett med idéer som
danner ulike rammeverk for å forstå og tale om et
utsnitt av den sosiale virkeligheten.9 Diskurser
muliggjør og «naturliggjør» i sin tur bestemte
sosiale praksiser, og vedvarende praksis bidrar dessuten til å befeste diskursens posisjon. Virkeområdet for denne aktiviteten, det palestinske
sivilsamfunnet, forstås som en sosial sfære hvor
både bistandsgivere og ngo-er er blant aktørene
som fører en kontinuerlig diskursiv kamp om hva
sivilsamfunnets rolle er, og hvordan organisasjoner
bør agere.
Det idémessige grunnlaget for usaids virksomhet er ikke nødvendigvis så ulikt fra andre tra-

disjonelle bistandsgivere. Men byrået er likevel en
særlig kontroversiell donor fordi mange palestinere mener usa ensidig støtter Israel og forsøker
å kneble palestinsk motstand mot okkupasjonen.10
På tross av dette velger mange palestinske ngoer å motta finansiering fra usaid, ofte med
negative reaksjoner fra andre ngo-er.11 Denne
unike posisjonen gjør usaid og deres lokale
partnere til interessante objekter for å studere
givernes idémessige påvirkning på bistandsmottakere.
Denne idémessige påvirkningen fra giver til
mottaker demonstreres kort i artikkelen gjennom
en kritisk diskursanalyse av tekster fra usaid og
dybdeintervjuer med fire utvalgte palestinske
ngo-er på Vestbredden. usa, representert ved det
føderale bistandsbyrået, usaid, har vært blant de
største bilaterale giverne til de palestinske områdene.12 Hvor mye av støtten som ender opp hos
lokale ngo-er er imidlertid krevende å anslå, fordi
mye av bistanden kanaliseres gjennom internasjonale ngo-er.13 Disse organisasjonene fungerer
som mellomledd i relasjonen mellom giver og
mottaker.14 Til tross for at størsteparten av usaids
finansiering ender opp i andre sektorer, er styrking
av sivilsamfunnet blant byråets uttalte
prioriteringer for Palestina.15
For å kartlegge hvilke idéer usaid fremmer
overfor mottakerorganisasjonene foretar jeg en
tekstanalyse av relevante dokumenter som nettsider og rapporter. Formålet med analysen er å
kartlegge byråets syn på sivilsamfunnets rolle og
funksjon generelt, og i hvilken grad dette tilpasses
den palestinske konteksten. Dette synet sammenlignes så med perspektiver som fremkom i intervjuer med fire utvalgte informanter fra ulike
palestinske ngo-er. Disse intervjuene ble gjennomført på engelsk og er av hensyn til relasjonen
med sine donorer blitt anonymisert. For leservennlighetens skyld er sitatene oversatt til norsk
av forfatteren.16
47
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Artikkelen begynner med en redegjørelse for
overgangen fra et grasrotbasert sivilsamfunn til et
profesjonalisert sivilsamfunn. Her vil jeg
argumentere for at profesjonaliseringen av de
palestinske ngo-ene i 1990-årene har fremmedgjort mange organisasjoner fra grasrota, og at det
å motta økonomisk bistand har gjort organisasjonene mer åpne for ideologisk påvirkning utenfra. Dernest argumenterer jeg for en spenning i
det empiriske materialet mellom to konkurrerende diskurser som forfekter ulike idéer om
hvordan en palestinsk stat skal bli til. Til slutt diskuterer jeg bistandsgivernes rolle i å drive frem en
ny diskurs og de politiske implikasjonene ved
dette.
FRA GRASROT TIL PROFESJONALISERTE NGO-ER

Palestinske sivilsamfunnsorganisasjoner har vokst
i antall helt siden de osmanske styresmaktene
åpnet opp for en begrenset organisasjonsfrihet i
1907. I fravær av en legitim nasjonal statsmakt
fikk sivilsamfunnet en dominerende rolle både i å
levere tjenester og å organisere den kollektive politiske samtalen.17 Under den britiske mandatperioden (1917–1948) vokste det frem et bredt
spekter av veldedige organisasjoner, slik som
religiøse grupper, fagforeninger og veldedighetsorganisasjoner.18
Organisasjonene brukte nabolagskafeer og
velferdssentre som base for å tilby tjenester innen
barneomsorg, helse og utdanning for å nevne
noe.19 Tjenesteleveransene bidro til at sivilsamfunnsorganisasjonene nøt høy legitimitet i
motsetning til de skiftende osmanske, britiske og
israelske statsmyndighetene.20 Lokale eliter og
politiske bevegelser, særlig nasjonalistene, brukte
organisasjonene aktivt i den palestinske frigjøringskampen og for å realisere sine egne politiske interesser.21 Etter 1967 har frivillige
organisasjoner særlig bidratt til å avlaste sivilbefolkningen for den israelske okkupasjonens
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brutale konsekvenser ved å tilby eksempelvis utdanning, samt helsemessig og juridisk bistand.22
Den økonomiske bistanden til palestinske
sivilsamfunnsorganisasjoner begynte kort tid etter
opprettelsen av staten Israel i 1948. Fra 1948 bygde
det jordanske monarkiet opp et klientelistisk nettverk av veldedighetsorganisasjoner på Vestbredden.23 Støtten ble opprettholdt selv etter
Israels okkupasjon av området i 1967, og var realpolitisk motivert av et ønske om å opprettholde
jordansk kontroll og innflytelse.24 Monarkiets
innflytelse ble etterhvert redusert som følge av at
plo ble omstrukturert fra en mekanisme for å uttrykke palestinernes politiske stemme, til en
paraplyorganisasjon for politiske partier, militser
og sivilsamfunnsorganisasjoner.25 For lederskapet
i eksil i Libanon og, senere, Tunisia, utgjorde finansiering av medlemsorganisasjonene på Vestbredden en viktig kilde til legitimitet i de
okkuperte områdene.26
Ved starten av intifadaen (1987) mistet både
Jordan og plo kontroll over organisasjonslivet. Da
plo proklamerte den uavhengige staten Palestina
i 1988, oppga Jordan sine territorielle krav på Vestbredden. Dermed forsvant det politiske
imperativet for å finansiere organisasjonslivet.27
Grasrotbaserte organisasjoner med lokale
ledere fikk spille en stadig mer uavhengig rolle.
Etter Irak-krigen (1990–1991) var plo i praksis
konkurs og ute av stand til å finansiere organisasjonslivet. Det lokale sivilsamfunnet styrket sin
legitimitet ved å mobilisere til motstand mot den
israelske okkupasjonen.28
Da intifadaens menneskelige lidelser ble kringkastet over tv og radio åpnet også slusene for europeisk finansiering. Ettersom plo fortsatt ble
betraktet som en terrororganisasjon av de fleste
vestlige land, ble det et poeng for lokale organisasjoner i de okkuperte områdene å demonstrere sin
uavhengighet fra den palestinske frigjøringsorganisasjonen.29
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fra motstand til statsbygging
Europeiske givere knyttet finansieringen til
humanitære og utviklingspolitiske målsettinger.
De lokale organisasjonene måtte derfor profesjonaliseres for å møte krav til resultater og
rapportering. Giverbyråer og internasjonale ngoer kurset de lokale palestinske organisasjonene i
søknadsskriving, anti-korrupsjon, økonomisk
styring og rapportering. Denne læringsprosessen
bidro ikke bare til å profesjonalisere organisasjonene, men eksponerte dem også for en

e
usaid tegner et bilde av at det er interne
palestinske problemer som utgjør den
viktigste barrieren for utvikling.

g

globalisert bistandsdiskurs, herunder en ny forståelse av hva som bør være sivilsamfunnets rolle
og funksjon.30 Det er disse profesjonaliserte, bistandsfinansierte sivilsamfunnsorganisasjonene
som ofte omtales som ngo-er.
Med Oslo-avtalen økte den internasjonale bistanden betraktelig. Palestinerne klatret raskt opp
på listen blant verdens største bistandsmottakere
per innbygger.31 Gjennom å bedre levekårene i de
okkuperte områdene, skulle palestinerne overtales
til å se gevinsten i fredsprosessen.32 De økonomiske bidragene fra de tradisjonelle vestlige bistandsgiverne ble knyttet til realiseringen av
tostatsløsningen gjennom forhandlinger mellom
plo og Israel.33 Store deler av bistanden ble derfor
kanalisert til de palestinske selvstyremyndighetene (pa), som ble utviklet til et institusjonelt system for sivil styring av deler av de
okkuperte områdene, men langt ifra et suverent
statsapparat.
plo-leder Yassir Arafat så sivilsamfunnet og
ngo-ene som en trussel mot plos politiske
legitimitet i de okkuperte områdene.34 Selv om en

rekke organisasjoner affiliert med Arafats parti,
Fatah, frivillig gikk inn i pas egne departementer,
valgte mange å holde fast ved sin autonome status.
Det at mange av ngo-ene ble ledet av politiske
motstandere i islamistbevegelsen og på venstresiden, styrket Arafats motivasjon for å begrense
sivilsamfunnets autonomi.35 Overfor giversamfunnet argumenterte pa med at det var meningsløst at ngo-ene skulle finansieres av bistand
for å levere de samme tjenestene som pa egne
statsstrukturer.36 Finansieringen til ngo-sektoren
ble derfor redusert med 30–50 prosent i årene
etter etableringen av pa, noe som førte til at
mange organisasjoner ble avviklet, mens andre
måtte nedskalere sin virksomhet og finne nye
roller for seg selv.37
Med økt konkurranse om sivilsamfunnsmidlene hadde de palestinske ngo-ene så sterke
økonomiske insentiver til å tilpasse seg givernes
agenda at det gikk på bekostning av deres egen.
Under den andre intifadaen (2000–2005) valgte
en rekke ngo-er å stille seg utenfor demonstrasjoner og boikottkampanjer rettet mot Israel,
noe som for alvor viste en klar dissonans mellom
organisasjonene og grasrota de hevdet å representere.38 Den nasjonale motstandskampen ble
langt på vei frikoblet fra de giverdrevne
strategiene for sosioøkonomisk utvikling i Palestina. For å illustrere hvordan giverne har bidratt
til å drive ngo-er bort fra sitt nasjonale utgangspunkt ser jeg nærmere på idégrunnlag og praksis
hos en utvalgt donor, usaid.
USAIDs IDEER OM PALESTINSK SIVILSAMFUNN

usaid skal bidra til global fattigdomsreduksjon
og å fremme demokrati.39 Som for de fleste andre
statlige bistandsbyråer, innebærer dette støtte til
prosjekter innenfor en rekke sektorer i mer enn
hundre land.40
Ben Ramalingam argumenterer for at bistandsbyråer holder fast ved forenklede
49
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virkelighetsbilder som underkjenner kompleksiteten i utfordringene de forsøker å løse. I møte
med komplekse problemer tilbyr byråene forenklede løsninger som i for liten grad tilpasses
lokale forhold.41 Denne praksisen muliggjøres av
en globalisert diskurs om hva «utvikling» innebærer og hvordan den best kan understøttes.42
Språket bidrar her til å bygge konsensus om en
rekke konsepter som spiller en viktig rolle i å utforme og implementere løsningene.43 Sivilsamfunnet er et slikt konsept, som på tross av å
skulle representere et mangfold av interesser og
handlingsformer, ofte omtales i bestemt form som
om det var noe enhetlig. Men sivilsamfunnets
mening og betydning avhenger både av hvem
man spør og hvor man befinner seg.44
usaids giverpolitikk overfor palestinske ngoer trekker på en liberal idétradisjon hvor
sivilsamfunn forstås som et sosialt domene hvor
borgerne former organisasjoner for å verne om
sine rettigheter og fremme sine felles interesser
overfor staten. Begrepet sivilsamfunn refererer
derfor ofte til den samlede størrelsen av slike organisasjoner innenfor et gitt område.45
Innen demokratiteori er tesen om sivilsamfunnets demokratiserende kraft fundert i
Alexis de Tocquevilles analyse av det fremvoksende sivilsamfunnet i Amerikas forente stater
på begynnelsen av 1800-tallet.46 Sivilsamfunnet
supplerer demokratiske valg ved å tilby alternative
kanaler for representasjon og fungerer som en
støtpute mellom statsmakten og individuelle
borgere, noe særlig angloamerikansk politisk
tenkning har vektlagt.47
Innenfor den liberale tesen bidrar derfor et
sterkt sivilsamfunn til balanse mellom økonomisk
vekst, rettferdighet og stabilitet.48 Følgelig kan
styrking av individuelle organisasjoner styrke
sivilsamfunnet som sådan, og, derigjennom, bidra
til at innbyggernes interesser blir bedre ivaretatt.
Ut ifra denne troen på sivilsamfunnets iboende
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godhet og evne til å sikre demokratisk utvikling,
forsøker vestlige bistandsgivere å styrke sivilsamfunnet i såkalte «utviklingsland».49
I sine strategidokumenter fremholder usaid at
sivilsamfunn spiller en sentral rolle i å drive stater
oppover på stigen mot å bli liberale/konsoliderte
demokratier, en tese som er sømløst forbundet
med den teoretiske litteraturen nevnt over.50
Byrået fronter en samfunnsmodell hvor det frie
marked gis stort spillerom og statens rolle begrenses til å balansere kravene til ulike interessegrupper.51 I dette perspektivet er sivilsamfunnets
rolle å artikulere borgernes interesser og beskytte
deres rettigheter i møte med statsmakten, som i
tilfellet Palestina er pa.
I Palestina har implementeringen av denne
modellen bidratt til å dreie flere palestinske ngoers fokus bort fra den israelske okkupasjonen over
til interne palestinske spørsmål. Satt på spissen
kan man si at disse organisasjonene ble finansiert
for å beskytte palestinerne mot overgrep begått av
PA, men ikke overgrep begått av okkupasjonsmakten. Bistanden bidro til å svekke det palestinske sivilsamfunnets rolle som en selvstendig
politisk maktfaktor i motstandskampen mot den
israelske okkupasjonen, til å bli en langt mer begrenset «vaktbikkje-funksjon» overfor pa.
usaids globale strategi for demokrati,
rettigheter og styresett definerer sivilsamfunnets
rolle i relasjon til statsmyndighetene: «Civil
society organizations [...] articulate and represent
the interests of their members, engage in analysis
and advocacy, and conduct oversight of
government actions and policies».52 ngo-er blir
ansett som viktige bestanddeler i et sivilsamfunn
som er iboende godt. Dermed blir ngo-ene i kraft
av sin eksistens ansett som konstruktive krefter
for demokratisering, og bolverk mot en autoritær
statsmakt. At stadig flere mottakerland av bistand
innfører registrerings- og godkjenningskrav for
ngo-er kritiseres og stemples som angrep på

babyloninnmat0217.qxp_Babylon2.2012 08.01.2018 11.27 Side 49

fra motstand til statsbygging
sivilsamfunnets frihet og uavhengighet, noe som
anses å være dets fremste styrker.53 Men ngo-ers
økonomiske avhengighet av andre stater og deres
bistandsbyråer problematiseres ikke.54
usaids dokumenter som eksplisitt omtaler det
palestinske sivilsamfunnets rolle reflekterer i stor
grad dette generiske synet, med få tilpasninger til
realiteten om at Palestina er under okkupasjon og
de begrensninger det medfører for pas
myndighet. Byråets nettsider for Vestbredden og
Gaza nevner ikke okkupasjonen som en årsak til
manglende politisk og økonomisk utvikling i området.55
Sivilsamfunnsorganisasjoner tilskrives en viktig
rolle i å ivareta borgernes individuelle rettigheter
i møte med pa, men det palestinske folkets rett til
å yte motstand mot den israelske okkupasjonen
nevnes ikke. I sin «Civil Society Sustainability
Index» vedkjenner usaid at de fleste koalisjoner
og kampanjer gjennomført av sivilsamfunnsorganisasjoner adresserer «issues related to Israel
rather than internal political or policy issues», uten
at dette spesifiseres nærmere eller tas stilling til.56
I tekstene er det gjennomgående at sivilsamfunnsorganisasjoner som arbeider mot Israel systematisk underkommuniseres til fordel for de som
heller arbeider med interne spørsmål. usaid
tegner et bilde av at det er interne palestinske
problemer, eksempelvis intra-palestinske konflikter, korrupsjon og PAs manglende åpenhet –
ikke den israelske okkupasjonen – som utgjør den
viktigste barrieren for utvikling i Palestina.
USAIDs PRAKSIS OVERFOR PALESTINSKE NGO-ER

Bistandsgivere utøver makt gjennom å promotere
og ekskludere ngo-er. Promoteringen skjer gjennom å gi økonomisk støtte til prosjekter som er i
tråd med giverens egne politiske føringer og
verdisyn, mens eksklusjon gjøres ved å nekte finansiering til organisasjoner som ikke er det.57
I tillegg til de utviklingspolitiske føringene be-

skrevet ovenfor formes usaids virksomhet i
Palestina av det politiske rammeverket for Osloprosessen. Amerikanske regjeringer har siden
1990-årene vektlagt at bistanden ikke bare skal
understøtte palestinsk selvstyre og sosioøkonomisk utvikling, men, vel så viktig, også bidra til
å forhindre terror mot israelere.58 Dette betyr i
praksis at Israels sikkerhetsinteresser danner
premissene for hvordan det palestinske selvstyret
kan utformes og hvordan den amerikanske bistanden skal innrettes.
Intervjuene bekreftet at usaid stiller betingelser som skiller seg fra andre vestlige givere.
Palestinske organisasjoner som mottar støtte fra
usaid må signere en erklæring som stadfester at

e
Diskursen hviler på en idé om at den
palestinske staten kan bygges uavhengig
av den israelske okkupasjonen.

g

deres aktiviteter ikke begunstiger individer eller
organisasjoner på det amerikanske utenriksdepartementets terrorliste.59 Erklæringen gjelder
for usaids aktiviteter over hele verden og ble innført etter terrorangrepene mot usa, 11. september
2001. Reaksjonene har imidlertid vært særlig
negative i Palestina, hvor mange organisasjoner
nektet å signere.60 På usas terrorliste finner man
organisasjoner som Hamas, Islamsk Jihad,
Popular Front for the Liberation of Palestine og
Democratic Front for the Liberation of Palestine.
Flere av disse er registrerte politiske partier og organisasjoner med stor folkelig oppslutning, som
av mange palestinere ikke betraktes som terrororganisasjoner, men som langt på vei legitime
aktører i frigjøringskampen.61
Samtlige informanter bekreftet at det byråkratiske merarbeidet og den stigmatiserende ef51
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fekten kontrollprosedyrene medfører var blant de
mest problematiske sidene ved å motta midler fra
usaid.62 Organisasjonens styre, ansatte og underleverandører må signere på denne erklæringen
som stadfester at hverken de selv eller deres
nærmeste familiemedlemmer har bånd til eller har
uttrykt støtte til de ovenfornevnte organisasjonene
på usas terrorliste. Lokale ngo-er oppfordres av
usaid og internasjonale ngo-er til å involvere
myndighetsrepresentanter i prosjektene sine, men
forbys av samme giver å involvere en kommuneadministrasjon om den politiske ledelsen har representanter fra Hamas eller andre partier på
terrorlisten.63
Denne praksisen bidrar både til å innskrenke
ngo-ers handlingsrom og til å svekke muligheten
for å drive en konstruktiv politisk opposisjon til
Fatah. Samlet bidrar dette til at palestinerne
mangler helt grunnleggende kanaler for politisk
representasjon.
KONKURRERENDE PALESTINSKE DISKURSER

I tillegg til å aktivt begrense deres handlingsrom,
eksponerer usaid ngo-ene for nye idéer som
bidrar til å endre deres atferd. Det empiriske
grunnlaget bygger på dybdeintervjuer med fire utvalgte palestinske ngo-er. På intervjutidspunktet
hadde to av organisasjonene (ngo #a og ngo #b)
pågående prosjekter finansiert av usaid, som over
flere år hadde vært blant deres primære finansieringskilder. Blant de to øvrige hadde en av
organisasjonene (ngo #c) tidligere mottatt finansiering fra usaid og fått kontrakten sin
kansellert, mens den siste (ngo #d) aldri hadde
mottatt midler fra usaid.
Det fremkom til dels motstridende idéer mellom de usaid-finansierte organisasjonene på den
ene siden, og de to øvrige på den andre. Samtlige
organisasjoner mente at etableringen av en selvstendig palestinsk stat var et overhengende mål
for det palestinske folk, men hadde ulike syn på
52

hvordan dette målet skulle oppnås. Konkurrerende idéer kom frem særlig rundt spørsmål om (1)
sivilsamfunnets rolle og funksjon, (2) hvorvidt
sivilsamfunnet skal verne om individuelle eller
kollektive
nasjonale
rettigheter,
(3)
sivilsamfunnets autonomi fra pa versus fra
donorer, og, til slutt, (4) om sivilsamfunnet bør aktivt konfrontere eller omgå okkupasjonen.
Jeg avgrenser to ulike diskurser: «Institusjonsbyggingsdiskursen» og «motstandsdiskursen» om
hvordan en selvstendig palestinsk stat skal bli til,
basert på idéer som ble fremsatt i intervjuene (se
oppsummering i tabell 1). Diskursene utgjør konkurrerende virkelighetssyn, og av disse utledes
ulike strategier for hvordan ngo-er bør agere for
å best tjene den palestinske befolkningen. Forholdet mellom diskurs og ngo-ers atferd eller
sosial praksis er dialektisk, hvilket betyr at ngoene drives av diskursene samtidig som de gjennom atferdsmønstre og praksis bidrar til å
reprodusere og opprettholde de samme
strukturene. Diskursene kan studeres empirisk
med utgangspunkt i tekst og tale, som uttrykk for
kommunikative handlinger.
Tabellen er en forenklet oversikt over konstruksjonen av de to ulike diskursene, hvilke
aktører de næres av, samt hvilke idéer de bygger
på.
STAT GJENNOM MOTSTAND

Det jeg i tabellen omtaler som motstandsdiskursen trekker på de lange linjene fra den
palestinske nasjonalbevegelsen.64 Her forstås sivilsamfunnet som katalysator for en nasjonal agenda
som angår alle palestinere. Informanten fra ngo
#c uttrykte det slik: «Som palestinere har vi en
agenda, uavhengig om vi representerer ngo-er
eller pa: Ikke bare å styrke ungdom, men en nasjonal agenda mot Israel.»65 Diskursen avviser
derfor det nyliberale skillet mellom det «sivile» og
«politiske» samfunn som ligger til grunn for den
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Institusjonsbyggingdiskursen

Motstandsdiskursen

NGO #A: USAID-finansiert, basert i
Ramallah. Fokus på kvinner, ungdom,
konfliktløsning.

NGO #C: Tidligere USAID-finansiert,
Betlehem. Fokus på ungdom, nasjonal
forsoning og motstand mot okkupasjon

NGO #B: USAID-finansiert, basert i
Ramallah. Fokus på ungdom, ferdighetsutvikling.

NGO #D: Ikke USAID-finansiert.
Medlemsorganisasjon for andre NGOer. Uttalt mål om å jobbe for å avslutte
okkupasjonen.

Ideer

Ideer

Sivilsamfunnets
rolle

#1: Sivilsamfunnet som motvekt til
statsmakten.

#2: Sivilsamfunnet som drivkraft for
en «nasjonal agenda».

Individ versus
kollektiv

#3: Sivilsamfunnsorganisasjoner bør
promotere «borgerverdier» og utvikling av individuelle ferdigheter og
muligheter.

#4: Sivilsamfunnsorganisasjoner bør
øke bevisstheten og sosialisere individer innunder det nasjonale
kollektivet.

Autonomi

#5: Autonomi fra PA.

#6: Autonomi fra donorer og
fremmede stater.

Den israelske
okkupasjonen

#7: Sivilsamfunnet bør jobbe på tross
av okkupasjonen.

#8: Sivilsamfunnet bør konfrontere
okkupasjonen.

Aktører

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tabell 1: Idégrunnlag for to konkurrerende diskurser.

konkurrerende institusjonsbyggingsdiskursen.66
Sivilsamfunnsorganisasjonenes funksjon innenfor
den nasjonale agendaen er å mobilisere og
koordinere grasrotbaserte initiativer til boikott av
israelske varer og andre former for ikke-voldelig
motstand.67 Innenfor diskursen forventes det at
organisasjoner støtter opp under slike aktiviteter.
Ifølge informantene fra ngo #c og #d var det
imidlertid flere organisasjoner som ikke deltok i
slike aktiviteter, noe de anså som problematisk.
Om disse organisasjonene sa informanten fra ngo
#c følgende:
Dere er del av sivilsamfunnet – dere har en nasjonal
agenda som handler om å øke bevisstheten om deres
historie. Dere [må] kjempe mot Israel, bosettingene og
muren. Den er ikke langt unna oss [...]. Det er noen
nasjonale aktiviteter som ikke kan ignoreres, dere må
delta.68

Dette gjaldt særlig usaid-finansierte organisasjoner som frykter at deltakelse i slike aktiviteter
kunne føre til at prosjektstøtten ble trukket tilbake.69 Informantene fra de to usaid-finansierte
ngo-ene bekreftet at de ofte ble kritisert for ikke
å delta i slike aktiviteter.70
I spørsmålet om individuelle versus kollektive
rettigheter forfekter motstandsdiskursen en mer
kollektivistisk orientering enn institusjonsbyggingsdiskursen. Tre av de fire intervjuede organisasjonene hadde egne programmer rettet mot
ungdom, men ngo #c hadde et annet fokus på
sine ungdomsorienterte aktiviteter enn de to
usaid-finansierte ngo-ene:
Vi implementerer mange aktiviteter for å styrke ungdommens lojalitet, og for å styrke deres tilknytning til
landet – territoriet. Vi har gjennomført mange kampanjer for å boikotte israelske produkter.71

53
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Her ser vi et klart skille, hvor individet er underordnet et nasjonalt kollektiv, og sivilsamfunnets
rolle er å sosialisere individet innunder en nasjonal
agenda om frigjøring fra den israelske okkupasjonen. I diskursen har derfor palestinernes
kollektive nasjonale rettigheter rang over de individuelle, som står sterkere i institusjonsbyggingsdiskursen.
Samtlige av de fire ngo-ene ga uttrykk for at
sivilsamfunnsorganisasjonenes uavhengighet var
viktig, men så ulike trusler mot denne autonomien. ngo #c og #d var mest bekymret for
ngo-ers avhengighet av donorer med egne
agendaer for hvordan Palestina bør utvikles.
usaid skilte seg negativt ut ved å forhindre ngoer fra å delta i såkalte «nasjonale aktiviteter»:
De fleste donorer er enkle å jobbe med. Frem til nå har
de ikke fremsatt betingelser [for finansiering], og de
jobber med deg som en partner. Men USAID gjør selvsagt ikke det. Når du jobber med USAID føler du at
jobber med sikkerhetstjenestene, hæren eller etter-retningsvesenet.72
ngo #d uttrykte en tilsvarende skepsis til usaid:
De griper inn i sivilsamfunnsorganisasjonenes uavhengighet, de vil ha dem inn i sin egen fold. Jeg vet
dette fordi jeg har jobbet med USAID -prosjekter i to
år. Du sender inn din egen søknad, men etter et år så
implementerer du det [USAID] ønsker.73
Videre sa informanten: «Med ungdomsprogrammene ønsker de å utvikle nye ledere for
Palestina. Jeg vet ikke hvorfor. Det er ikke amerikanernes jobb å utvikle nye ledere for Palestina.»
Disse uttalelsene bærer en klar oppfatning om
at usaid og andre donorer ikke nødvendigvis er
naturlige alliansepartnere for palestinske ngo-er.
Tvert imot vedkjenner ngo-ene at giverne har
egne agendaer, og at ngo-er kun bør samarbeide
54

med givere som gir stor grad av frihet til
mottakerorganisasjonen, og hvor de har felles interesser.
STAT GJENNOM INSTITUSJONSBYGGING

Det jeg i tabellen refererer til som institusjonsbyggingsdiskursen ble konstituert av det politiske
paradigmet som oppsto i kjølvannet av Oslo-avtalen, hvor internasjonale ngo-er og donorer
kunne bidra til å forme den politiske utviklingen
i Palestina. Diskursen hviler på en idé om at den
palestinske staten kan bygges uavhengig av den israelske okkupasjonen. Den er introvert i den forstand at den adresserer interne palestinske
problemer heller enn å konfrontere den israelske
okkupasjonen.
usaids idégrunnlag var svært tilstedeværende
i intervjuene med representantene for de palestinske usaid-finansierte ngo-ene. Informanten
fra ngo #a ga følgende betraktninger om
sivilsamfunnets rolle:
å være et bindeledd mellom borgeren og
myndighetene. Å adressere borgernes behov gjennom
prosjekter eller bringe sakene deres frem for de politiske
partiene. Folk har problemer med å forstå det politiske
systemet og problemer med konflikter og vold.
Myndighetene har problemer med å være transparente. Så er du i midten og prøver å ta behovene til
det palestinske samfunnet og legge det fram for politikerne gjennom påvirkningsarbeid, tjenester og
endring av lovene.74
Dette sitatet fra informanten fra en usaidfinansiert ngo artikulerer en tradisjonell liberal
forståelse hvor sivilsamfunnet fungerer som et
bindeledd mellom borgerne og statsmyndighetene. Slik fungerer sivilsamfunnet som en konstruktiv motmakt som hjelper myndighetene med
å adressere borgernes behov og å fremme effektive
og ansvarlige statsinstitusjoner.
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Informantene fra de usaid-finansierte ngoene vektla individfokuset sterkere enn kollektive,
nasjonale rettigheter. Gjennom å skape
muligheter for seg selv, ville individet utvikle gode
«borgerverdier» og delta positivt i samfunnet. En
informant fra en av de usaid-finansierte ngo-ene
sa at:
energien til ungdom blir kastet bort på måter som ikke
vil tjene dem [...]. Vi prøver å investere ungdommens
energi i verktøy som kan være nyttig for dem senere i
livet. Vi trener dem i livsmestring og kommunikasjon, slik at de kan fordype seg, finne ut hva de er gode
til og videreutvikle disse ferdighetene.75

usaid som i sin presentasjon av resultater trekker
frem at byrået har bidratt til å «improve the
movement of people and cargo through crossing
points between Israel and the West Bank and
Gaza.»78 Dette må forstås som en implisitt aksept
av okkupasjonens manifestasjoner, i den forstand
at hverken ngo-ene eller usaid tar til orde for å
fjerne årsaken til problemet, men snarere å finne
måter for å lindre okkupasjonens negative effekter
på den palestinske befolkningen. Å kjempe mot
okkupasjonen som årsaken bak disse problemene,
havner imidlertid utenfor sivilsamfunnets handlingsrom.
BISTANDSGIVERNES SIVILSAMFUNN?

For den andre usaid-finansierte organisasjonen
var det viktig å gi mindre sivilsamfunnsorganisasjoner opplæring for å «styrke det palestinske
samfunnets kapasitet til å håndtere konflikter» og
styrke evnen til forsoning.76 Samfunnets evne til
å håndtere eller tone ned konflikter kan forstås
som en styrking av apolitiske «borgerverdier».
De usaid-finansierte ngo-ene hadde også en
annen tilnærming til den israelske okkupasjonen.
Informanten fra ngo #b argumenterte for at
palestinerne, og spesielt ungdom, burde bruke
sine kreative evner til å finne metoder for å omgå
okkupasjonen. Som et eksempel viste han til et
forslag for å bøte på problemet med manglende
vannforsyning på Vestbredden. Israelsk militærlov
forhindrer palestinerne fra å bygge brønner. Han
foreslo å øke oppsamlingen av regnvann fordi
dette ikke er forbudt under okkupasjonslovene:
«Du kan gå rundt loven [...] for å tenke på nye
metoder. [...] Vi burde ikke bruke den israelske
undertrykkelsen for å legitimere vår frustrasjon.»77
Informanten var tydelig på at han ikke aksepterte
okkupasjonen. Likevel fremmet han en løsning
som ikke adresserte okkupasjonen direkte, men
som heller forsøkte å omgå den.
Denne tilnærmingen bærer stor likhet til

Avslutningsvis presenterer jeg tre argumenter som
berører forholdet mellom diskurs og ngo-enes
sosiale praksis. For det første skaper diskursene og
idéene de bygger på ulike sett med «naturlige»
handlingsalternativer. Enkelte organisasjoner
deltar i aktiv motstand mot okkupasjonen gjennom demonstrasjoner og boikott-aktiviteter, mens
de usaid-finansierte ngo-ene foretrekker en mer
apolitisk tilnærming, og finner hjemmel for dette
i institusjonsbyggingsdiskursen. I begge tilfeller
følger en bestemt praksis av den grunnleggende
virkelighetsoppfatningen – diskursen – som har
herredømme i den aktuelle ngo-en.
Gjennomgangen ovenfor tyder altså på at de
ulike praksisene både skyldes og bidrar til å reprodusere konkurrerende syn på hva det palestinske sivilsamfunnet bør være. Denne
observasjonen følger da også et stykke på vei av
de teoretiske premissene for kritisk diskursanalyse. Mer substansielt interessant er måten eksterne donorer griper inn i denne interne prosessen
hos palestinske ngo-er. Dersom vi følger
resonnementet om at idéer sammenfattes i diskurs, som dernest muliggjør sosial praksis, er det
vesentlige tilleggspoenget her at usaid påvirker
prosessen fra utsiden. Gjennom å støtte organisa55
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sjoner som støtter apolitiske borgerverdier og individuelle rettigheter, bidrar usaid til å reprodusere synet om at det palestinske
sivilsamfunnets primære oppgave er å være en
motmakt til pa. Når dette synet befestes i organisasjonene begrenses også deres handlingsrom,
da det implisitt også sier noe om hva det palestinske sivilsamfunnet ikke skal være, eksempelvis
når det kommer til aktiv motstand mot okkupasjonen.
For det andre er bistandsrelasjonen en kanal
hvor usaid gis anledning til å føre sine egne idéer
inn i det palestinske sivilsamfunnet. Byråets bidrag til «kapasitetsbygging» av lokale ngo-er
innebærer kursing i søknadsutforming, samt
hvilke utfordringer prosjekter bør adressere og
hvordan.79 Informantene fra de usaid-finansierte
ngo-ene vektla at dette hadde vært viktig for å
utvikle organisasjonene deres.80 Men det er også
rimelig å anta at disse idéene i liten grad ville blitt
lyttet til om det ikke var for de økonomiske
insentivene som ligger i bistanden. Det er derfor
i kraft av å gi bistand usaid gjøres i stand til å lære
lokale ngo-er hvordan bør utvikle organisasjonene sine, basert på sine egne teser om hva et
sivilsamfunn er og bør være.
Informanten fra ngo #b trakk frem at han tidligere fryktet å miste patriotismen sin ved å jobbe
for en usaid-finansiert organisasjon. Etter å ha
vært frivillig og senere ansatt i en slik organisasjon
sa han at «du må fordype deg og se det faktiske
arbeidet før du gjør deg opp en mening».81 Dette
kan leses som et uttrykk for en diskursiv kamp
som både organisasjoner og enkeltindivider tilknyttet disse befinner seg i. Det anspente innenrikspolitiske klimaet som opprettholdes av
splittelsen mellom Fatah og Hamas, har gjort de
bistandsfinansierte ngo-ene til stadig mer
relevante arenaer for ungdom som vil engasjere
seg i samfunnet. Giverne og ngo-ene selv bidrar
imidlertid til å opprettholde begrensninger som
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sørger for at dette engasjementet går over i mer
politiske uttrykksformer.82 Disse observasjonene
underbygger argumentet om at ngo-er utgjør
viktige arenaer for sosialisering og spredning av
idéer.
For det tredje bidrar usaids strenge finansieringsbetingelser til å forsterke muligheten
til idémessig innflytelse. usaids betingelser består
av restriksjoner i mulige samarbeidspartnere for
ngo-er, og i type aktiviteter ut ifra tematisk styrt
finansiering. Betingelsene fungerer som et instrument for å påvirke mottakerens atferd, i og
med at ngo-ene har sterke insentiver i å opprettholde finansieringen gjennom strategisk tilpasning til givernes krav og forventninger.83 Ved å
forhindre ngo-ene fra å interagere med det usaid
har definert som terrororganisasjoner, begrenses
organisasjonenes handlingsrom og de avskjæres
fra eksponering for idéer forbundet med motstandsdiskursen. Organisasjonene blir dermed
mer påvirkelige for andre diskurser, noe som
potensielt bidrar til å ytterligere stigmatisere
aktører assosiert med motstandsdiskursen.
KONKLUSJON

Det palestinske sivilsamfunnet har gjennomgått
store endringer etter Oslo-avtalen. At bistanden
har vært knyttet til Oslo-prosessens målsettinger
har satt mange ngo-er i det palestinske
sivilsamfunnet i en skvis. For å opprettholde finansieringen måtte ngo-ene innrette sin virksomhet til å understøtte fredsprosessen, eller i det
minste avstå fra å underminere den.
Giverne på sin side anser sivilsamfunnets motstand mot den israelske okkupasjonen som grunnleggende uforenlig med Oslo-prosessen, og sørger
for at bistandsmidler ikke kanaliseres inn i aktiv
motstand mot okkupasjonen. usaid gjør dette
ved å tematisk innrette prosjekter mot interne
palestinske problemstillinger, fremfor spørsmål
relatert til den israelske okkupasjonen, og ved å
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forhindre ngo-ene fra kontakt med store deler av
den politiske opposisjonen i Palestina. Dermed
bidrar sivilsamfunnet til å forsterke den politiske
splittelsen på palestinsk side.
At ngo-ene på sikt internaliserer idéene som
fremmes av sine givere bidrar til å kaste lys over
hvordan stillstanden i Oslo-prosessen også får sitt
utspill på bakken. Gjennom å motta bistand fortsetter mange ngo-er å fungere som ambassadører for et palestinsk statsbyggingsprosjekt
som blir en stadig fjernere virkelighet. Følgelig
kan man stille spørsmålet: Går deler av sivilsamfunnet fra å være en endringskraft til en kraft
for status quo, som implisitt bidrar til å befeste
okkupasjonens grep?
Dette bildet er imidlertid ikke entydig. Store
deler av det palestinske sivilsamfunnet, inkludert
profesjonaliserte ngo-er, spiller en viktig rolle i å
utvikle nye metoder for ikke-voldelig motstand
mot okkupasjonen. Men dette arbeidet foregår i
det store og hele uten de tradisjonelle bistandsgivernes hjelp. Dette burde være et paradoks for
bistandsgivere som ser et fritt og uavhengig
sivilsamfunn som nøkkelen til demokratisering.
•ƒ•
erling hess johnsen har en master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.
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e
PRAKTFULLE EMIRER OG
MELKEPATRIOTISME
QATAR I KRISE, FORESTILT FELLESSKAP
OG HVERDAGSNASJONALISME

g

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.
60

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.
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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

e
Bahrain og Saudi-Arabia foretrekker
nok at Qatar nedgraderer sin
forbindelse til Iran.

g

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
62

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
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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
63

babyloninnmat0217.qxp_Babylon2.2012 08.01.2018 11.27 Side 62

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.
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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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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
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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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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
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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
67
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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
68

Patriotiske innlegg fra Facebook-gruppen
When, Where & How in Doha.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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-
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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
69
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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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kvartetten så for seg da de startet
blokaden.
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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
70

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
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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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e
GRAMMATIKK OG POLITIKK
HÅND I HÅND
g

INTERVJU MED GUNVOR MEJDELL

jacob høigilt

sommeren 2017 gikk professor i arabisk
Gunvor Mejdell av med pensjon. Hele karrieren
har hun virket ved Universitetet i Oslo (UiO), og
siden 1970-årene har hun vært den mest sentrale
skikkelsen i utviklingen og oppbygningen av et
moderne arabisk-fag i Norge. På disse årene har
arabisk-kullene vokst fra noen få personer til over
hundre studenter på bachelor-nivå, og Mejdell var
også en drivkraft i arbeidet med å utvikle midtøstenstudier, et annet fag som har vokst kraftig
siden starten av 1990-årene. Ved siden av undervisning og forskning på språk har hun gjort et
svært viktig arbeid som formidler av arabisk kultur
og samfunnsliv i norsk offentlighet, ikke minst
gjennom oversettelser av flere bøker og noveller. I
anledning av at Mejdell nå går ut i en (etter alle
solemerker veldig aktiv) emeritus-tilværelse, ba vi
henne om et tilbakeblikk og refleksjoner over
fagets utvikling.
babylon: La oss begynne med begynnelsen. Når
startet karrieren din?
gunvor mejdell: Jeg begynte tidlig å undervise,
for å si det sånn, alt mens jeg var student, mitt
første innføringskurs i arabisk var i 1974 eller 1975.
Jeg kom til UiO vinteren 1968, tok ex.phil. og
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latin forberedende, deretter språkfagene fransk og
russisk, før jeg begynte på arabisk. Den gang var
semittisk magistergrad endestasjonen for arabiskstudiene, og jeg ble ferdig høsten 1980, med arabisk som hovedfaget og hebraisk og arameisk som
støttefag. Fra januar 1981 var jeg vit. ass. på
Semittisk institutt, og ble fast ansatt samme sted
som førsteamanuensis i arabisk fra 1988. Da hadde
faget begynt en viss nyorientering bort fra et rent
klassisk tekststudium, i retning av moderne og
samtidig arabisk språk og kultur.
Semittiske språk inngikk faktisk i den faglige
porteføljen ved det Kongelige Frederiks Universitet (nesten) fra begynnelsen, nærmere bestemt fra 1818, med hebraisk og arameisk som
støttefag til teologien, og arabisk var interessant i
en komparativ semittisk sammenheng. Det var
nok også interesse for arabisk som språket i
Koranen, ansett som «den falske lære». Senere
fikk man en mer vitenskapelig interesse for islam
og Koranen. Men den første norske Koranoversettelsen kom ikke før i 1952, og da i en forkortet utgave. Harris Birkeland, som stod for den
utgaven, beklaget seg over at den ikke var fullstendig – i ettertid er det ganske morsomt at han
fant en viss trøst i det faktum at en full oversettelse av Koranen uansett «ville være av liten inter-
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esse utenfor den lille sirkelen av spesialister». Det
var først i 1980 at vi fikk en komplett oversettelse,
takket være førstelektor i arabisk Einar Berg.
Professor Birkeland har forøvrig satt varige spor
etter seg i arabisk filologi med sine studier av tidlige trekk ved talt arabisk.
b: Hva var bakgrunnen for at du begynte å studere
arabisk?
gm: Jeg pleier å si at det er en blanding av
grammatikk og politikk. Jeg har alltid vært veldig
interessert i språk. Jeg var vel en av få elever på
ungdomsskolen som syntes tysk grammatikk var
veldig artig! I forbindelse med franskstudiet
jobbet jeg som au pair to somre i Paris. Jeg kom
dit første gang tidlig i juni 1968, og det var jo et
Paris i opprør. Der kom jeg borti Palestinaspørsmålet for første gang. Jeg vanket ikke i et arabisk
eller palestinsk miljø, men hadde mange franske
venner på venstresiden. Det var første gang jeg
hørte palestinernes sak bli omtalt som «rettferdig», og dette vekket og uroet meg. Som de
fleste norske ungdommer i min generasjon hadde
jeg vokst opp med et naturlig og sterkt sympatisk
forhold til Israel, dette truede lille land i Midtøsten. Det var utfordrende å bli konfrontert med

at Israel undertrykket og fordrev et annet folk. I
Frankrike var det utgitt mye litteratur om saken,
som jeg skaffet meg og tok med til Norge for å
sette meg inn i historien. Da Palestinakomiteen
ble dannet rundt 1970, gikk jeg med, og skrev
blant annet «studiebrev» om den arabiske verden
og nasjonalismen.
På dette tidspunktet var planen min å ta en
grad i sammenliknende lingvistikk, og som del av
graden krevdes det et ikke-indoeuropeisk språk.
Det var da kinesisk eller arabisk som ble tilbudt
ved UiO, og i og med mitt engasjement for Palestina ble det naturlig å velge arabisk. Tidlig i studiet bestemte jeg meg for å dra til Egypt, og reiste
til Kairo høsten 1972 med et egyptisk statsstipend
på hundre egyptiske pund i måneden. Det fantes
ikke noe utvekslingsprogram slik vi har i dag, og
det var altfor dyrt å gå på det amerikanske universitetet i Kairo (auc). Men auc hadde et
rimelig friundervisningstilbud, som jeg fulgte tre
ganger i uka. Ellers var det jo veldig lett å komme
i kontakt med folk, og jeg prøvde å praktisere
språket så godt jeg kunne – jeg kom jo bare med
litt fusha1 i bagasjen, og det var det. I Norge hadde
jeg sittet på Einar Bergs kontor to ganger i uka,
og der gikk vi gjennom Brockelmanns Arabische
Grammatik. Jeg syntes jo det var gøy, da. Allerede
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jacob høigilt
i paragraf 13 c kommer oppskriften på hvordan
du skal håndtere siste svake former.
b: Tror du man må være glad i grammatikk for å
komme seg gjennom arabiskstudiet?
gm: Kanskje ikke slik som det er nå, men det
hjelper veldig. Den gang var det mest vekt på å
mestre hele språksystemet. Det er noe med den
standardarabiske grammatikken - formlæren er
svært systematisk, abstrakt som matematikk,
tenker jeg; utrolig fascinerende for den som liker
det. Et kjennetegn for «klanen» er at man vet hva
masdar er - det aner ingen andre! Og så er det
morsomt å sammenlikne med andre språks
strukturer. Men altså, man må jo ikke være spesielt
glad i grammatikk, selv om det er en utrolig styrke
å kunne beherske den arabiske grammatikken
ordentlig for å kunne lese avanserte arabiske
tekster, bare for å kunne bruke ordbøker effektivt,
for eksempel. Men i de senere årene har man gått
stadig lengre i å vektlegge de rent praktiske sidene
ved språket, muntlig kommunikasjon på bekostning av analyse.
b: Det var egentlig det andre spørsmålet mitt:
Hvordan mener du at arabiskstudiet har utviklet seg
fra du begynte og fram til nå? Der du satt med
Brockelmann og til dagens læreverk, pensum og
metoder – hvilken forandring ser du? Det er jo mange
i dag som begynner med arabisk ut fra en politisk interesse, og det gjorde jo faktisk du også, men på den
tiden var studiet helt annerledes lagt opp.
gm: Som nevnt hadde det skjedd en slags nyorientering allerede i 1970 – da hadde Einar Berg fått
opprettet et grunnfag i arabisk, med noe moderne
tekst, faktisk et lite hefte med pressetekster: From
the Arabic Press. Det var dritkjedelig, rett og slett.
Det handlet stort sett om olje, eksport, import og
bilaterale relasjoner i et tørt, teknisk språk. Men
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det gav en liten smak, en orientering i en ny arabisk stil, sammenliknet med de klassiske tekstene
jeg ellers leste. Det muntlige var imidlertid ikke
inne ennå, vi hadde jo ikke noe internett som
kunne forsyne oss med lyd og bilde, og studiet
oppfordret ikke til noe studium av talemål. Utover
1970- og 1980-årene kom studenter til studiet
med andre formål, med økende ønske om å kommunisere med samtidens arabere. Ved siden av
leseferdigheter og grammatikk ble det aktuelt å
undervise i muntlige ferdigheter, dvs. samtale. Det
hadde selvsagt med globaliseringen å gjøre, oljekrisen, Palestina-spørsmålet, internasjonale forbindelser og det at folk reiste mye mer ut. Faglig
sett var det en utfordring: hvordan kombinere det
praktiske med fagets filologiske tradisjoner innen
studierammen?
Vi organiserte det aller første språkkurset utenlands i Damaskus, på Goethe-instituttet, med
læreren Zakaria Sweid – jeg husker ikke nøyaktig
når, på slutten av 1980- eller begynnelsen av 1990årene. Det var «halvobligatorisk» og varte i fire
uker, etter semesterslutt ved UiO. På den tiden var
slikt lettere å få til enn i dag, når man må gi alle
deler av et kurs et konkret antall studiepoeng, og
dermed må velge bort noe til fordel for noe annet
- vi hadde ikke slike strikte modeller å forholde
oss til, så det gav en fleksibilitet i opplegget.
Studentene ble innkvartert i private familier i
Damaskus, eller i leiligheter, og det var et veldig
fint opplegg. Sweid var en fantastisk lærer,
studentene opplevde et nært samhold, og mange
etablerte vennskap for livet med syriske venner.
Oppholdet ble etter hvert formalisert og utvidet
til ett semester. Parallelt hadde jeg kontakt med
Uppsala universitet, de hadde et opplegg hos
International Language Institute i Kairo, som vi
mer eller mindre kopierte. Studentene hadde
dermed to steder å velge mellom, som dekket to
sentrale dialektområder og kulturelle sentra.
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Øverst: Studenter og lærere ved et av de første MØNA-kullene i 1991. Den observante leser vil gjenkjenne en
solid herrerekke til høyre: forrest Knut S. Vikør, så Finn Thiesen, Per A. Christiansen og Bjørn Olav Utvik (med
kledelig mustasje). Bak Gunvor en blyg Berit Thorbjørnsrud. Nederst: Gunvor inspiserer arabiskkurset i Damaskus
tidlig i 90-årene, og sørger for høy renslighetsstandard med Kristine på hammam.
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b: Så kommer Midtøsten- og Nord-Afrika-studiet
tidlig i 90-årene. Kunne du fortelle litt om det, og
arabisk som en slags ryggrad i utviklingen av dette
studiet?
gm: Da jeg var vitenskapelig assistent på slutten
av 1980-årene, var historikeren Sivert Langholm
dekan på Humanistisk fakultet – han var veldig
åpen for tanken om tverrfaglige studieopplegg.
Historieprofessor Ole Kristian Grimnes hadde
undervist kurs i Midtøstens historie innenfor historiefaget. Kari Vogt underviste i islam på
religionshistorie. På samme tid startet Forum for
Midtøstenstudier, som samlet personer som drev
med Midtøstenrelatert forskning innen ulike fagområder – statsvitenskap, historie, sosiologi og
filologi – til uformelle seminarer noen ganger i semestret. Primus motor var Stig Ytterstad, og Nils
Butenschøn og Per A. Christiansen var også
sentrale i dette nettverket. Det var jo ikke så
mange som drev med Midtøsten på UiO den
gangen, så vi samlet oss på tvers av fag og utvekslet kunnskap og ideer. Tiden var moden, områdestudier var en modell kjent fra usa og
England. Dekanen ga grønt lys til at Grimnes,
Vogt og jeg skulle skissere et Midtøsten-tilbud om
samfunn og kultur, som et støttefag til
språkfagene arabisk, hebraisk, tyrkisk og (etter
hvert) persisk. Det var en områdestudietenkning:
ikke bare språk, men også kunnskap om samfunn
og kultur. For så vidt hadde alle de store
språkfagene komponenter av «kulturkunnskap».
Og for så vidt hadde vi allerede lagt inn en del i
arabiskundervisningen: ettersom vi hadde så store
«flater», som det heter i mediene i dag – et utvidet
grunnfag på tre semester og et storfag på ytterligere to – la vi inn både litteratur og islamkunnskap gjennom pensum-tekstene vi la opp. Men nå
ble det sånn at det skulle være mulig å ta Midtøsten- og Nord-Afrika-studiet – møna – som et
eget semesteremne. Da jeg ble fast ansatt, lå det
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innbakt i stillingen at jeg også skulle utvikle
møna. Vi startet høsten ‘89 eller ‘90, jeg husker
ikke helt. Historieforelesningen var ryggraden i
det nye faget, islamforelesningen var også sentral,
og gjennom Forum for Midtøstenstudier hadde
vi et nettverk av folk som kunne fylle ulike deler
av pensum. Så vi hadde ulike komponenter: historie, islam, politikk og samfunn, og et kulturstudium med litteratur, blant annet. Tilbudet ble
veldig godt mottatt, vi fikk en egen stilling for
møna og utvidet det til et grunnfag. Således
kunne studentene studere arabisk fem semestre på
heltid pluss to semestre møna, og endatil ha plass
til et tredje fag i cand.mag.-graden.
Det ble selvsagt en radikal endring i og med
overgangen til et nytt gradssystem (vedtatt 2003),
hvor vi fikk en bachelor-grad som er normert til
bare tre år. Det jeg synes studiet særlig har tapt
med denne reformen er den språklig baserte innføringen i arabisk kultur, gjennom at man leste
klassiske og moderne tekster, og som la grunnlaget for studentene til å lese arabisk på egenhånd
senere. De er ikke så godt i stand til det etter fullført bachelorgrad i dag. Vi mistet en del dybde
både i språkkunnskapene og det filologiske håndverket.
Med overgangen fra master i arabisk, i tyrkisk
osv. til en felles, engelskspråklig master i Middle
East Studies (mes), vil jeg mene at de filologiske
komponentene er blitt ytterligere skadelidende.
Jeg har merket meg en formulering fra Norbert
Elias, gjengitt av Sheldon Pollock: Han snakker
om samfunnsfagenes «retreat into the present».
Man forskanser seg i det nåtidige, og taper av syne
den historiske dimensjonen. Det er ikke et
nødvendig resultat av studiestrukturen etter
Kvalitetsreformen, men det er i praksis det som
skjer.
b: Og der begynte du i grunnen å svare på et av
spørsmålene jeg hadde forberedt, som gikk på akkurat
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dette: Hva har konsekvensen vært av utviklingen i
arabisk-faget bort fra en rent filologisk innretning til
en mer samtidig, samfunnsorientert orientering?
gm: Vel, altså, det er jo veldig verdifullt at
studenter får grundig og kompetent innføring i
analyser av dagens politiske situasjon – de skal jo
ut i «krigen» og opplyse en norsk offentlighet som
er preget av til dels veldig overfladiske debatter,
om dagsaktuelle spørsmål. Jeg vil ikke tilbake til
en «rent filologisk innretning». Men en ensidig
faglig «retreat into the present», der bare prosjekter med umiddelbar relevans for dagens media
regnes som interessante og støtteverdige, er en beklagelig tendens. Det er vesentlig å forstå dynamikken i den arabiske kulturtradisjonen,
vekslingen mellom konflikt og samling, hvordan
moderne arabere lever med ekkoene av fortiden i
utformingen av nåtidig politikk, men også bevisst
bryter med dem. Den symboltunge fortiden
brukes jo bevisst i identitetsoppbygging, i politisk
legitimering. Hvis man ikke får med seg denne,
taper man av syne en veldig viktig dimensjon av
nåtiden. Jeg mener vel generelt at en historisk bevissthet gir oss bedre grunnlag for å forstå oss selv
som mennesker, som samfunn. Jeg mener ikke at
den historiske dimensjonen er fraværende i arabiskfaget slik det tilbys, det jeg kaller filologien,
men at den er svekket, og at det er uheldig.
b: Jeg husker jo den store gleden ved å lese klassiske
tekster - å kikke inn i noe som var så veldig fremmed
og rart, og samtidig litt magisk, disse gamle, gamle
tekstene.
gm: Ikke sant? Og da forstår man også rikdommen i denne arven. Det ville tilføre dagens
debatter mye om man kunne formidle hvordan
denne tradisjonen, og ikke nødvendigvis så
fryktelig langt tilbake heller, fremdeles er med,
som finnes der ennå.

b: Når det gjelder din egen forskning og formidling,
så er den svært innholdsrik. Det er vel to områder du
først og fremst har konsentrert deg om: sosiolingvistisk
forskning og formidling og oversettelse av arabisk
litteratur. Hvorfor landet du på akkurat disse
emnene?
gm: Jeg har hatt stor glede av å forelese over
emner i arabisk litteratur, men jeg har ikke selv
forsket noe særlig på det, så det er som formidler
og oversetter jeg har bidratt her. Det er språklige
emner jeg først og fremst har forsket på - og da
bare unntaksvis ren lingvistikk, men språk i bruk,
språk i kontekst, endringer i språklige normer,
samt koblingen til kultur og identitet. Dette er
sentralt i arabisk tradisjon, og spørsmål om språk
har speilet spenninger på kulturelle og politiske
områder. For tiden er det en spennende utvikling
som skjer i forholdet mellom de arabiske
talemålene og skriftspråket. Slike spenninger har
alltid ligget der: klassisk arabisk er islams språk,
og det er så sentralt for identiteten som muslim
og araber – for moderne nasjonalister er jo det
felles språket selve definisjonen på det å være
araber. Mens de folkelige ytringsformene, også de
artistiske, tyr til talemålsformer. I dagens
digitaliserte skriftpraksis skjer det mye bevisst utfordring av de språklige grensene, som også brer
seg til litteraturen. Det er morsomt å trekke fram
at overskridelsene også skjedde i arabisk førmoderne tid, såkalte Middle Arabic-tekster bevitner
dette i rikt monn. Og så opplevde jeg faktisk tidlig
at jeg hadde gode forutsetninger for å gå inn i
slike spørsmål fordi jeg selv kommer fra et
samfunn – det norske – hvor det er stort engasjement omkring språk.
Forresten, da jeg skulle skrive masteroppgave
på arabisk diglossi, satte jeg meg ned og skrev til
alle de skandinaviske universitetene for å høre om
det var noen som kunne veilede meg. Jeg fikk ett
svar, og det var fra Heikki Palva i Göteborg. nfr
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gav meg studentstipend for å reise dit ti ganger
for å få veiledning. Det ble temmelig effektivt, for
avtalen var at jeg reiste en gang i måneden og
skulle ha ett kapittel klart til hver gang! Jeg overnattet i biblioteket på Arabiska Institutionen,
sekretæren redde opp for meg. De var utrolig
hyggelige der, rent rørende.
Jeg har også holdt mye på med oversettelse,
hvor jeg på en måte får kombinert interessen for
litteratur og språk i bruk. Det er veldig tilfredsstillende og veldig tidkrevende. Etter to egyptiske
romaner nedla min ektefelle forbud mot flere
oversettelser før jeg ble pensjonist – altså! Men
det er et utrolig givende arbeid, og jeg har stor
glede av å prøve å finne fram til språklige overføringer som både gjenspeiler originalen og
samtidig passer inn i den rytmen man lager i
teksten. Forøvrig er det også spennende å se på
oversettelse i et akademisk perspektiv: Hvem
oversetter hva, og hvorfor og hvordan blir det tatt
imot? Slike og andre spørsmål førte til et mastergrads-kurs i arabisk oversettelse, der vi kunne diskutere forståelsen av tekster og ulike måter å
oversette dem på, samt det videre kulturbildet
tekstene produseres i. Det har vært morsomt.
Oversettelse er herlig.
b: Slike universitetskurs i oversettelse blir kanskje utfordrende å få til i den grad mye undervisning nå foregår på engelsk? Det er jo vanskelig å få til gode
oversettelser til et språk som ikke er ens morsmål.
gm: Absolutt. Man skal jo oversette til det språket
man kan best, og det blir umulig å diskutere gode
oversettelsesstrategier til et språk som ikke er
morsmålet til hverken foreleser eller studenter.
Det er absolutt verdt å ta en fornyet diskusjon på
hvor mye av arabisk-undervisningen som skal foregå på engelsk når den store majoriteten av
studentene er norske. Jeg tror man overvurderer
studentenes evne til å tenke og uttrykke seg presist
80

på engelsk. Man kunne jo se for seg en blanding
av norsk og engelsk på masternivå, og slik også ta
hensyn til utviklingen av norsk fagspråk.
b: Babylon titulerer seg som kjent som et nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. Hvordan ser du på det
nordiske Midtøsten-samarbeidet?
gm: Jeg satt faktisk i det første styret i Nordisk
selskap for midtøstenstudier, og konferansene var
fine møteplasser. Men jeg skal være litt forsiktig
med å snakke om nordisk samarbeid i dag, fordi
jeg har deltatt mindre etter hvert. Jeg er nok en
litt «late bloomer» i forskningssammenheng, og
med tiden ble det naturlig å bidra sterkere innenfor nettverk på arabisk språk, som aida
(International
Association
for
Arabic
Dialectology) og aima (International Association
for Middle Arabic). Og så er det en annen ting:
Da vi startet opp var det mange filologer og historikere, og så var det noen samfunnsvitere. Nå har
jeg inntrykk av at filologene har samlet seg i andre,
mer spesialiserte fora (som de ovenfor nevnte),
mens midtøsten-sammenslutningene i større grad
blir dominert av samfunnsvitere. Det kunne vært
interessant å undersøke programmene for slike
konferanser over tid, for å se om spekteret av fagområder som er representerte, virkelig har endret
seg. Det er kanskje bare at vi er blitt så mange?
b: Til slutt, hvordan ser du på utviklingen i regionen
du nå har studert i flere tiår?
gm: Opprøret i Egypt i 2011 kom ikke så overraskende på meg, det må jeg si. Jeg opplevde at
Egypt bølget kraftig i årene før det skjedde, og jeg
hadde mye kontakt med kolleger som var opposisjonelle og med i Kifaya-bevegelsen og liknende.
Det gjør et forferdelig sterkt inntrykk i dag
hvordan ting går i grus. I den grad jeg er deprimert er det utviklingen i den arabiske verden
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de siste årene som gir næring til det. Å se hvordan
alt faller sammen i disse landene jeg har elsket å
reise til, steder og mennesker jeg har et nært forhold til. Og jeg ser ingen lysning. Den gang da
jeg begynte å involvere meg i regionen, trodde vi
at alt skulle bli bedre! Jeg var overbevist om det –
bare man fikk fortalt folk om hvordan
virkeligheten så ut der, så ville politikken endre
seg. Det hadde kanskje noe med hele etterkrigsgenerasjonen å gjøre: «Ting går jo bedre og
bedre», ikke sant. Da de arabiske protestbevegelsene begynte så smått på 2000-tallet, trodde jeg
de skulle føre til endring, og så, da opprørene
skjedde, var det en følelse av at «nå skjer det, nå
faller diktatorene, nå kommer også Vesten til å
skjønne regionen bedre». Jeg visste selvsagt godt
at det fantes motkrefter, og at det over lang tid har
vokst fram bevegelser som diskriminerer på
grunnlag av kjønn, religion og etnisitet. Ganske
mørke krefter var jo i sving allerede i 1980-årene.
Men jeg forestilte meg ikke at de skulle kunne bli
så sterke, og så grusomme, som de ble. I dag tenker
jeg at jeg kanskje skulle engasjert meg mer i hjemlig debatt. Jeg gjorde det i yngre år, men etter hvert
ble man oppslukt av arbeid og familie. Nå opplever
jeg nok at de som drives av anti-muslimske, antiarabiske holdninger har fått overtaket i den
offentlige debatten, til tross for alle gode bidrag.
Vi burde kanskje vært enda flere som hadde gått
inn og tatt den samtalen mer alvorlig. Men det er
jo ikke for sent. Og det at så mange unge muslimer
nå selv går ut og tar ordet i offentligheten, gir
grunn til å håpe at holdningene endres.
•ƒ•
Jacob Høigilt og Gunvor Mejdell er aktuelle med boken
The Politics of Written Language in the Arab World: Writing
Change'. Les anmeldelsen av boken på side ??.
1 Fusha (moderne standardarabisk), også kalt høyarabisk,
er det offisielle skriftspråket i alle arabiske land.
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BOK
bendik sørvig
Syria. Den tapte revolusjonen
forlaget manifest, 2017
anmeldt av Kai Kverme
Da det brøt ut opprør i Midtøsten vinteren 2010–
2011, kom det ikke som noe stort sjokk for alle
som har fulgt området tett i mange år, selv om det
nok var overraskende for mange at nettopp
Tunisia var landet hvor det hele begynte. Landet
var riktignok styrt av en autoritær og korrupt
hersker og hans familie, men der var også et
levende sivilsamfunn og en viss grad av ytringsfrihet. Etter som protestene spredte seg til Egypt,
Libya, Jemen og Bahrain, var det derimot mange
som lurte på hva som ville skje i Syria, som hadde
et svært autoritært styre.
Det hadde allerede gått mer enn ti år siden
Bashar al-Asad hadde arvet republikken fra sin
far Hafiz uten at regimet hadde løsnet på sitt grep
om makten. Syrerne hadde også fått merke de
økonomiske nedgangstidene som fulgte i kjølvannet av reformer som ble presentert som
markedsliberale, men som i praksis betød at en
liten gruppe mennesker rundt den styrende
familien ble enda mer styrtrike. Valgene bar mer
preg av et ritual enn reelle valg, ytringsfriheten var
meget begrenset, og et sivilsamfunn, som i Egypt
eller Tunisia, eksisterte ikke. Ville protestene spre
seg også hit, og hvordan ville regimet i så fall
reagere?
Opprøret kom omsider til Syria, og det spredte
seg, men snarere enn å komme med innrømmelser
eller å gi fra seg makt, var regimets svar å slå det
ned med vold. Selv om vi enda ikke er i nærheten
av å se de endelige konsekvensene av denne
strategien, vet vi at opprøret ble til krig. Den ble
enda en krig som involverer både regionale og
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«En bok tettpakket av informasjon.»
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

internasjonale aktører hvis innsats i betydelig grad
har påvirket utviklingen av den.
«Hvordan endte den syriske protestvåren i 2011
i en av de største menneskelige tragediene i vår
tid?» Dette er den første setningen i Bendik
Sørvigs bok Syria. Den tapte revolusjonen, og
dersom ambisjonen hadde vært å gi svaret på dette
spørsmålet kunne man nok tillate seg en viss
skepsis. Ikke fordi det ikke er mulig, men fordi
det ville krevd betydelig mer plass. Men Sørvig er
befriende klar på både sitt eget ståsted og ambisjonene for boken. Han legger ikke skjul på sin
egen sympati med alle dem som gikk i gatene og
demonstrerte for frihet våren 2011. Og snarere enn
å ville gi oss svaret på hvorfor protestene utviklet
seg til en krig, vil han «formidle noen av er-
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faringene som syrerne har gjort seg under de
dramatiske omveltningene i hjemlandet».
Formidlingen av dette skjer gjennom at vi
følger en håndfull aktivister fra forskjellige deler
av landet, og tar del i deres opplevelser og erfaringer, ikke minst i den første delen av opprøret.
Vi får innblikk i hvordan de ser på
militariseringen av opprøret, og hvilke strategier
de selv velger i det som for alle fem blir til en
kamp for overlevelse. Innimellom deres fortellinger blir vi fortalt Syrias moderne historie, med
særlig vekt på hvordan landet utviklet seg etter at
familien al-Asad tok makten i 1970.
Det er med andre ord ikke så lett å klassifisere
boken, og kanskje er det ikke så viktig heller. Sakprosa er likevel en nærliggende sjanger, for det er
ikke bare aktivistenes opplevelser og landets historie som fortelles. Forfatteren tar ofte et skritt
tilbake og søker å gi en større oversikt over utviklingen, som inkluderer både Nasjonalkoalisjonen og Russland, opprørsgrupper og, etter
hvert, isis, samt en rekke andre aktører. Det blir
dermed en bok tettpakket av informasjon og en
historie som utvikler seg på flere plan. I det store
og hele fungerer det bra, ikke minst fordi Sørvig
er en god forteller. Og det er kanskje også riktig å
bruke store deler av boken på perioden 2011–2013.
Det var tross alt her grunnlaget ble lagt for den
utviklingen vi har kunnet observere i flere år med
voldsomme ødeleggelser, flyktningstrømmer og
regionale og internasjonale aktører med alt annet
enn den syriske befolkningens ve og vel som
motiv.
For å forklare hvorfor opprøret utviklet seg slik
det gjorde, er det imidlertid, slik jeg ser det, et par
viktige faktorer vi er nødt til å undersøke
nærmere. Hvorfor valgte en betydelig del av befolkningen å forholde seg rolige eller ta side for
det sittende regimet? Sørvig er så vidt innom
dette, og peker på regimets repressive kapasiteter
og den voldsbruken det har vært villig til å bruke.

En annen faktor er fremveksten av de jihadisalafistiske gruppene som etter hvert dominerte
krigen. Aktivistene vi følger er alle sammen
sekulære og aktive motstandere av disse gruppene,
så vi kommer ikke så mye nærmere en forklaring
på hvordan disse gruppene lykkes i å kidnappe
hele opprøret.
Det vil imidlertid være urettferdig overfor forfatteren å bruke mot ham at han ikke har med
disse faktorene, siden han så tydelig selv sier hva
hans intensjon med boken er. Han lykkes meget
godt i å formidle hvordan aktivistene tenkte og
tenker om opprøret, og som leser får man lyst til
å lese mer for å finne flere svar på andre spørsmål
det ikke var meningen at denne boken skulle svare
på. Og det må jo være en god ting for enhver forfatter at leseren blir etterlatt med et ønske om å
lese mer.
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BOK
anne stenersen
Al-Qaida in Afghanistan
cambridge university press, 2017
anmeldt av Kristian Berg Harpviken
Anne Stenersen har skrevet en bok som er like
grundig som den er spennende. Hennes systematiske gjennomgang av hvordan al-Qaida opererte i og fra Afghanistan i perioden 1988 til 2001
fyller et hull i litteraturen, og boka vil utvilsomt
bli et referanseverk.
Stenersen tilbyr en historisk detaljert gjennomgang av al-Qaidas utvikling i en 15-årsperiode
fra 1988 til 11. september-angrepene i usa. Mye
av materialet er nytt, og gir grunnlag for nyanserte
analyser av al-Qaidas utvikling. Boka er delvis
basert på Stenersens doktoravhandling fra 2012,
«Brothers in Jihad: Explaining the relationship
between al-Qaida and the Taliban, 1996–2001». I
boka har hun snevret inn, satt al-Qaida entydig i
fokus, og dratt inn mange nye kilder og ferske
analyser.
Metodisk er dette solid. Stenersen er seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (ffi),
der hun er tilknyttet terra-miljøet, som har utmerket seg i internasjonal terrorismeforskning,
blant annet gjennom kompetanse i ikke-vestlige
språk og bruk av digitale kilder. Stenersen bruker
skriftlige kilder på arabisk, farsi (og dari), pashto,
så vel som russisk, et fortrinn som hun underselger i introduksjonen, der metode og
kildetilfang diskuteres. Det samme kan sies om
hennes systematiske bruk av triangulering – både
mellom uavhengige skriftlige beretninger (som er
hovedkilden), og på tvers av forskjellige kildetyper. Bokas rolle som referanse styrkes ytterligere
av at forfatter er tydelig der hun har bare én kilde,
eller er usikker av andre grunner.
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«Det er et annerledes bilde av al-Qaida som skapes.»
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Stenersens analyse av al-Qaidas målsettinger
er originale. Osama bin Laden hadde som overordnet målsetting å drive frem regimeendringer,
og dermed etablere «islamsk styresett» i hele den
islamske verden, i første rekke i Midtøsten. Over
tid ble bin Laden sikrere og sikrere på at dette forutsatte at man brøt alliansen mellom regimene og
usa som beskytter. Forholdet til Taliban må forstås både ut fra al-Qaidas mål om å være en ledestjerne for revolusjonære bevegelser i islamske
land, der de kunne smykke seg med støtte til
Talibans islamske stat, og, rent pragmatisk, ut fra
behovet for å kunne operere fritt. Det Stenersen
viser er at selv om den overordnede målsettingen
ligger fast, så endres al-Qaidas strategi i takt med
hva ledelsen oppfatter som mulig.
Teologien er en av mange faktorer som
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definerer dette mulighetsrommet. Stenersen viser
hvordan bin Laden, og al-Qaida, valgte å holde
seg nøytrale i den afghanske borgerkrigen (1992–
1996) som fulgte Najibullah-regimets fall, fordi
en slik avgrenset innbyrdesstrid (til og med mellom partier som al-Qaida hadde relasjoner til)
ikke kvalifiserte til jihad. Også etter 1996, da
Taliban hadde tatt kontroll over Kabul og store
deler av landet, så var det teologisk utfordrende
for al-Qaida-ledelsen å legitimere at man engasjerte seg på Talibans side mot tidligere allierte
som Ahmad Shah Massoud, på tross av at man
begrunnet dette med støtten han fikk fra vestlige
makter.
Beskrivelsen av den afghanske borgerkrigsperioden (1992–1996), og kartleggingen av alQaidas vedvarende nærvær i Afghanistan
gjennom hele denne perioden, er et av bokas
mange unike bidrag. I denne perioden befant bin
Laden og store deler av organisasjonen seg i
Sudan, der han utvidet organisasjonen og ga støtte
til lokale grupper. Deler av nettverket forble i
Afghanistan, der de holdt en lav profil. Al-Qaida
ønsket ikke være en del av borgerkrigen, men de
opprettholdt baser og treningsleirer. Samtidig la
aktørene i borgerkrigen betydelig press på alQaida, blant annet for å ta over våpen og ammunisjon. Organisasjonen var mer opptatt av
konflikten i Tadsjikistan, som de oppfattet som
både legitim og lovende, og de fikk sendt en god
del av sine militære forsyninger dit.
Det var ikke Taliban, men lokale makthavere i
Jalalabad-området, som brakte bin Laden tilbake
til Afghanistan i 1996, da sudanske myndigheter
hadde gitt etter for presset fra usa og bedt ham
reise. Da Taliban tok over makten i området, lå
al-Qaida lavt. God kontakt med enkelte som
sluttet seg til al-Qaida, ikke minst Haqqani-nettverket i Khost-regionen lenger vest, ga en viss beskyttelse. Det var først våren 1997, et drøyt halvår
etter at Taliban tok makten i Kabul, at bin Laden

først møtte Taliban-lederen mulla Omar. Beskrivelsene av det spente forholdet mellom de to er
både nyansert og spennende. Bin Laden forsto at
han måtte unngå å utfordre mulla Omars autoritet
direkte, og at medieutspill der han tok æren for
terrorangrep, spesielt rettet mot usa, var uønsket
fra Talibans side. Men med sterk støtte fra
religiøse ledere som sto Taliban nær, og økende
popularitet (særlig etter terrorangrepene i 1998),
satt Taliban-lederen med en forpliktelse som
skulle få store følger.
Boka går frem til 11. september 2001, men gir
likevel viktige innsikter i terrorangrepene den
dagen. En ting er at drapet på Ahmad Shah Massoud den 9. september viser seg å ha vært utført
for å styrke Talibans situasjon på den afghanske
slagmarken, heller enn forberedelse til angrepene
i usa. Like interessant er beretningen om hva bin
Laden trodde at angrepene ville føre til. I et brev
til mulla Omar, tre uker etter angrepet (og fire
dager før 7. oktober, da usa startet angrepet på
Afghanistan), sier bin Laden at det mest sannsynlige er at usa ikke responderer militært, og at om
de gjør det, så vil det svekke landets internasjonale
prestisje. Et mindre sannsynlig alternativ, skriver
bin Laden i brevet, er at usa vil gå til angrep, men
lide samme skjebne som Sovjetunionen gjorde i
Afghanistan, med intern fragmentering og isolering som resultat.
Det er et annerledes bilde som skapes av alQaida gjennom Stenersens bok. Hun presenterer
en organisasjon som er dynamisk og tilpasningsdyktig, men som også er byråkratisk, systematisk
og hierarkisk. Et eksempel på dette er den store
vekten på seleksjon, trening og testing av nye
medlemmer. Selv om virkningene av al-Qaidas
virksomhet har vært globale, så viser Stenersen
også at det til syvende og sist ikke dreier seg om
Talibans posisjon i Afghanistan eller om usas
stabilitet, men om den politiske utviklingen i
Midtøsten.
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BOK
thomas hegghammer (red.)
Jihadi Culture. The Art and Social Practices of
Militant Islamists
cambridge university press, 2017
anmeldt av Erik Sandvik
Hva gjør jihadister når de ikke kriger? Det er et
av de mest sentrale spørsmålene som stilles i
antologien Jihadi Culture, redigert av Thomas
Hegghammer. Jihadistisk kultur er svært lite
studert, og boken gir et etterlengtet bidrag til å
forstå dette fenomenet. Forfatterne kommer fra
fagretninger som statsvitenskap, religionsvitenskap, antropologi, sammenliknende litteratur,
musikkvitenskap og terrorstudier. De gaper over
en rekke temaer for å gi et variert bilde av jihadisters hverdag. Boken handler om jihadistgrupper
mange steder i verden, fra 1980-årene til rundt
2010. Målet er å gi innblikk i hva jihadistkultur
er, ikke så mye hvorfor de gjør som de gjør. Forfatterne sier selv at de ønsker å skape refleksjon
og å åpne for nye spørsmål og videre forskning på
temaene de tar opp. Det fungerer boken veldig
godt til.
Hvert kapittel tar for seg ett element innen
jihadistisk kultur. Forfatterne tar for seg poesi,
sang og musikk, visuell kultur, film, drømmetydning og nåværende syn på det å bli martyr.
Kapitlene bygger godt på hverandre, og forfatterne er flinke til å kryssreferere. Særlig synes
jeg det er spennende å lese om hvilken viktig posisjon dikt har blant mange jihadister. Osama bin
Laden er en naturlig gjennomgangsfigur i mange
av kapitlene, og han trekkes frem som en som var
svært berømt for sin poesi. I kapittelet om poesi
gjengir Robyn Creswell og Bernard Haykel
verselinjer fra bin Laden og flere andre jihadistiske poeter. I tillegg setter de diktningen inn i en
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større sammenheng med jihadistisk tenkning og
hvordan de fungerer til å oppmuntre til sivilisasjonskamp. Det fungerer godt for å forstå mer av
personene som gjemmer seg bak strenge fasader
som fryktløse og pietistiske krigere. Flere av
kapitlene er bygd opp på lignende måte med konkrete eksempler og gjerne med en analyse av den
historiske utviklingen. Her ser man utviklingen
av hvordan jihadistene de siste årene har økt
bruken av virkemidler som sang (anashid), bilder
og videoer. Fra at det ble diskutert om slikt var
haram eller ikke, blir det nå systematisk brukt som
virkemidler i krigføring og propaganda.
Bruken av kulturbegrepet må jeg si litt om som
antropolog. Det er klart at når boken omhandler
flere jihadistgrupper, spredd i både tid og sted, så
blir generaliseringene fort store. Den afghanske
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landsbygden i 1980-årene er ganske annerledes
enn London i 2010, og drømmetydning og digital
bilderedigering er to nokså forskjellige aktiviteter.
Det å samle alt dette under ett begrep er en oppgave som er vanskelig å gjøre helt presist. Det skal
sies at Hegghammer reflekterer veldig grundig og
ydmykt rundt akkurat dette i introduksjonen. Der
jeg mener han ikke helt treffer, er når han velger
å forklare kultur som alt det som ikke er essensielt
for de militære funksjonene. I kapitlene om bilder
og film kommer det frem at dette er viktige
propagandaverktøy. Det kan vel gjerne
argumenteres for at propaganda er en essensiell
del av krigføring. Det samme argumentet kan
brukes om hvordan poesi og historiefortelling blir
brukt til å heve moralen hos leserne av den.
Et interessant aspekt, som flere av forfatterne
av boken trekker frem, er den sterke påvirkningen
sufisme har blant jihadister. Spesielt skriver Iain
Edgar og Gwynned de Looijer godt om dette i
kapittelet om drømmer og viktigheten av
drømmetydning. I sufisme, og hos jihadister,
søker man å forenes med Gud, og i det er
drømmer viktige skritt på veien. Mange av krigerne opplever å få beskjeder av Gud i drømme,
og dette blir da en sterk motivasjon. Jihadisters,
vanligvis, sterkt salafi-inspirerte ideologi og
sufisme er gjerne sett på som to motsetninger i
islam, noe som gjør det svært interessant å se på
disse likhetene.
Kapitlene om film og visuell kultur liker jeg
også godt. Begge kapitlene er fylt med empiriske
eksempler hvor de diskuterer bruken av ny teknologi. Bilderedigering og filmproduksjon er noe
som har utviklet seg markant fra 1980-årene, og
særlig Afshon Ostovar sitt kapittel om visuell
kultur viser denne utviklingen på en tydelig måte.
Han ser på symboler som våpen, flagg og krigere,
og hvordan disse har blitt brukt i logoer og andre
bilder. I Anne Stenersens kapittel om film ser
man på utviklingen av filmer om selvmordsbom-

bere og den nokså rigide dramaturgien mange av
disse har. Med særlig is sin systematiske og mer
profesjonelle tilnærming til denne formen for
propaganda, ville det vært spennende å se fortsettelsen av disse analysene i lys av nye kilder.
I avslutningskapittelet om andre jihadistiske
praksiser, nevner Hegghammer nye spennende
temaer som sport, navnebruk, gråting og historiefortelling. Dette blir litt oppramsende, og jeg
skulle likt å høre mer om disse. Således fungerer
boken veldig bra for å pirre interessen. Som leser
blir man nysgjerrig, og jeg tror dette er et bidrag
som vil kunne motivere til videre forskning på
temaene og gi en enda dypere forståelse av hva
jihadistisk kultur er. Jihadi Culture kan for noen
kanskje oppfattes som en provoserende bok, hvorfor bruke tid og krefter på å lære hva disse
menneskene driver med? Selv mener jeg Hegghammer og de andre forfatterne bidrar med
viktige nyanser som hjelper oss å forstå hvorfor
disse gruppene eksisterer, og forfatterne bidrar
også med viss forståelse rundt hva det vil si å være
et menneske.
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BOK
jacob høigilt & gunvor mejdell (ed.)
The Politics of Written Language in the Arab
World: Writing Change
brill, 2017 (studies in semitic languages and
linguistics, vol. 90)
recension av Jan Retsö
När Charles Ferguson publicerade sin artikel
«Diglossia» i tidskriften Word 1959, anade väl
ingen, kanske inte ens Ferguson själv, att denna
artikel skulle komma att bli ett av de viktigaste bidragen till utforskandet av det väldiga arabiska
språkkomplexet under 1900-talet. Inte för att den
presenterade sensationella nya rön eller var fri från
tveksamma påståenden och slutsatser. Men
kanske just därför, och för att den framför allt
pekade på ett viktigt språkligt fenomen och
försökte definiera det, kom denna artikel att
generera en intensiv debatt som fortsatt ända tills
i dag och som har stimulerat otaliga forskare. Den
är ett utmärkt exempel på att viktiga bidrag till
forskningen inte nödvändigtvis består i att ge
definitiva svar utan genom att ställa riktiga frågor.
Ferguson pekade på en typ av tvåspråkighet i
flera språkgemenskaper i världen, bl. a. den arabiska, som enligt honom kännetecknas av existensen av två språkliga «våningar» som har olika
funktioner i språksamhället. «Övervåningen»,
högspråket, är en variant som inte talas som första
språk av någon och som ofta är en ålderdomligare
variant av språket som används för skriven
litteratur och eventuellt formellt tal. «Undervåningen» är det normala talspråket som fungerar i
vardaglig konversation och som representerar ett
senare stadium i språkets historia. Högspråket är
ofta grammatiskt mer komplicerat än lågspråket.
Högspråket är företrädesvis skriftligt, lågspråket
muntligt. Högspråket har hög status som klassiskt
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litterärt medium, ibland kombinerat med religiös
status knutet till mer eller mindre heliga texter.
Lågspråket har ingen skriven litteratur och har låg
status. Skillnaderna mellan de två språkformerna
är mycket större än i mera ’normala’
språksamhällen och de två varianterna tenderar
att vara mer eller mindre obegripliga sinsemellan,
vilket innebär att högspråket måste läras in som
ett främmande språk.
Fergusons tes såsom den formulerades i
«Diglossia» har dock visat sig vara alltför
kategorisk åtminstone vad arabiskan beträffar. Ett
halvt sekels forskning har visat att förhållandet
mellan de två språkformerna är betydligt mer
komplicerat än Ferguson antog. Interferensen
mellan de två är förvirrande mångsidig och svårgripbar. Det visar sig att det faktiskt finns flera
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våningar än de två och att flera grammatiska
system interagerar i det språkliga kaos som det
moderna arabiska komplexet verkar vara vid en
första anblick.
Föreliggande bok är det senaste skottet på det
stora träd som vuxit upp ytterst inspirerat av
Fergusons artikel. Den är resultatet av ett
internationellt forskningsprojekt, The Ideology
and Sociology of Language Change in the Arab
World, baserat i Oslo men med deltagare från
flera olika länder, tretton forskare sammanlagt.
Syftet har varit att studera förhållandet mellan
arabiskt «högspråk» och «lågspråk» och deras
funktion i språksamhället i början av 2000-talet.
Ett mycket viktigt incitament för denna forskning
har varit den växande insikten att den digitala
revolutionen har ändrat mycket. Således
produceras t.ex. miljoner och åter miljoner sms på
arabiska där man skriver lågspråket, ofta med
latinska bokstäver i hemmagjord transkription,
obekymrad om högspråkets grammatik. Lågspråket har alltså på kort tid fått en ny status som
vida spritt skriftspråk.
Ett solitt empiriskt underlag för hela projektet
är två stora undersökningar om språkattityder gällande hög- och lågspråken och deras funktion, utförda i Kairo och Rabat 2013 och 2015, vilket
resulterat i en tämligen unik dokumentation.
Boken innehåller två inledande kapitel där denna
redovisas och de övergripande frågorna diskuteras.
Sedan följer kapitel där mer specifika förhållanden behandlas, framförallt i Egypten och
Marocko med en utflykt till Kuwait. Här behandlas traditionell litteratur i Marocko skriven på talspråk, så kallad darija; användningen av darija i
digitala medier (mobiltelefoner, datorer) både i
transkription och med arabisk skrift, som ökat
explosionsartat efter 2000; den satiriska
litteraturen i Egypten, så kallad adab sakhir som
huvudsakligen är skriven på Kairodialekt; användningen av dialekt i egyptisk kolorerad press;

marockansk dialektpoesi, zajal; talspråkets status
inom liberala och islamistiska rörelser i Egypten
osv.
Bilden som framträder i denna högintressanta
volym är i många avseenden annorlunda än den
man traditionellt fått lära sig som arabist. För det
första visas klart att Fergusons diglossimodell, i
den mån den är relevant, är ett fenomen i det 20:e
århundradet. Den representerar mera en ideologisk hållning inom vissa kretsar av det arabiska
språksamhället än en språklig verklighet. Det har
sedan länge påpekats att arabiskt talspråk i skrift
är dokumenterat åtminstone sedan 1100-talet och
att man framförallt i Egypten skrivit mycket på
talspråket ända sedan 1400-talet.
Litterariseringen av talspråket, som expanderat
så starkt under de senaste två decennierna, är mera
en återgång till det normala än något helt nytt.
Samtidigt ses tydligt att talspråkens frammarsch
i skrift inte egentligen är ett hot mot högarabiskans ställning. Få representanter för talspråksrörelsen förespråkar total uppgivande av högspråket.
Talspråket har i stället etablerats i skrift inom
domäner som tidigare inte funnits. Den språkliga
röran i arabvärlden kommer med all säkerhet att
bestå inom överskådlig framtid – på gott och ont.
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