
 

 
 

Nyhedsbrev om Det Arabiske Initiativ 
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INDHOLD: 

 
 
I begyndelsen af maj flammede den politiske konflikt i Libanon op i de blodigste sammenstød, 
landet har set siden borgerkrigens afslutning i 1990. Hizbollah har for første gang vendt sine 
våben indad og kampene har givet den politiske magtbalance en ordentlig rystetur.  
Rune Friberg Lyme er forsker på DIIS med speciale i Hizbollah og er netop vendt hjem efter et 
længere ophold i Beirut. Læs hans dugfriske analyse af situationen i Libanon her    
Da kampene brød ud i Libanon stod International Media Support pludselig over for flere 
tankevækkende dilemmaer. Læs hvordan de håndterede situationen her  
 
 
I dette nyhedsbrev kan du desuden læse at: 
 

• Du skal sætte kryds i din kalender den 12. og 13. juni, hvor danseforestillingen The 7th 
Wave spiller på Takkelloftet i Operaen. Forestillingen har netop været på turné i 
Mellemøsten og er flere steder blevet modtaget med stående bifald. Læs mere her 

• Konsulent Manu Sareen er på vej til Marokko for at undervise marokkanske dommere i 
mægling i skilsmissesager. Læs mere her  

• DUF har fået en stor bevilling til at fortsætte samarbejdet med politiske 
ungdomsorganisationer i den arabiske verden. Læs mere her  

 
 
 
 
Næste nyhedsbrev udkommer tirdag den 24. juni. Deadline for inputs den 17.juni. 
Inputs sendes til Camilla Wass på cw@dccd.dk 
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Fokus på Libanon  

• Kan de væbnede kampe åbne den politiske deadlock? 
• Paradokser i krisehåndtering  

Politisk samråd om DAI  
• Bred politisk opbakning til Det Arabiske Initiativ  

Kultur 
• Dansebølge skyller snart ind over Danmark 
• Mød egyptisk kunstner i Odense 

Kvinder  
• Manu Sareen til Marokko med drejebog til landets dommere 
• Retshjælp og juridisk rådgivning 
• Dansk-arabisk seminar om vold mod kvinder  
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• Flere midler til unges projekter i Mellemøsten 
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Menneskerettigheder   
• Debatmøde om menneskerettigheder i den arabiske verden 
• Forlængelse af menneskerettighedsprogram i Yemen 
• Feltstudie i Yemens fængsler 
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• Street basket i fuld gang i Beirut  

Medier  
• Nyt cinematek med arabisk/danske film-og radiodokumentarer  
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• Formulering af en Vision for Decentraliseringen i Jordan 

Nyt fra regionen  
• Nyhedsbrev fra de danske ambassader i Amman, Beirut og Damaskus 
• Deltagere søges til sommerskole om menneskerettigheder  
• Inklusion sætter fokus på mangfoldighed i Egypten 
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• KVINFO søger ny studentermedhjælp  

Kalender   
Debat og inspiration  

• Dansebølge med brydninger og bifald 
• Krisen i Libanon: Kan de væbnede kampe åbne den politiske deadlock?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
Fokus på Libanon    
 
Kan de væbnede kampe åbne den politiske deadlock?  
Den politiske konflikt i Libanon er i begyndelsen af maj måned blusset op igen, med skud i Beiruts 
gader og omkring 65 dræbte og 200 sårede.  
Libanon har siden Syriens tilbagetrækning været lammet politisk som følge af en magtkamp 
mellem to lejre, der som en stor kile har splittet landet på tværs af konfessionelle grupper.  
Rune Friberg Lyme er forsker i libanesisk politik ved Dansk Institut for Internationale Studier og 
arbejder i øjeblikket på en bog om Hizb’allahs målsætninger, midler og relationer. Han er netop 
vendt hjem efter et længere ophold i Beirut og mener, at de aktuelle væbnede kampe i Libanon 
muligvis har potentialet til at skubbe konflikten ud af det nuværende dødvande.  
I en analyse af situationen skrevet specielt til nyhedsbrevets læsere skriver Rune Friberg Lyme 
bl.a.:  
 
”De væbnede kampe kan have rystet posen nok til skabe tilstrækkeligt momentum til at bryde den 
politiske dead lock, som Libanon befinder sig i. De netop indledte forhandlinger i Doha, Qatar, 
ledet af den Arabiske Liga, kan således danne basis for behersket optimisme, men man behøver 
næppe at forhaste sig for at få lagt champagnen på køl. Kernen for forhandlingerne bliver nemlig, 
hvorvidt øget magt til Hizb’allah kan accepteres. Uden en markant forøget politisk indflydelse til 
den Hizb’allah-ledede opposition synes en løsning af den politiske krise usandsynlig. Ikke desto 
mindre bliver tildelingen af mere magt til Hizb’allah (for) store kameler at sluge for internationale 
og regionale magtfaktorer som USA og Saudi Arabien.”   
Læs hele Rune Friberg Lymes analyse af den aktuelle situation her  
 
 
 
Paradokser i krisehåndtering 
International Media Support (IMS) stod overfor flere tankevækkende valgsituationer da Hizbollah i 
sidste uge besatte det vestlige Beirut. Torben Brandt fra IMS har indsendt følgende rapport:  
 
Den første overvejelse IMS stod overfor, da Hizbollah i sidste uge greb til våben i Vestbeirut, var 
hvordan vi kunne beskytte de 10 irakiske deltagere vi havde inviteret til en workshop om web-
journalistik, som foregik i kursuslokaler i grænseområdet mellem sunnier og shia´er netop i den 
vestlige del af byen. IMS valgte i første omgang at evakuere gruppen til det mere rolige Østbeirut. 
  
Men da konflikten havde stået på i flere dage, blev det nødvendigt at starte planlægningen af en 
evakuering tilbage til Irak. Aktionen lykkedes uden problemer i samarbejde med den irakiske 
ambassade. Det paradoksale var at vi her stod i en situation hvor vi evakuerede 10 kolleger fra 
en krigszone, tilbage til en anden nok så alvorlig krigszone i Irak. Men som en af deltagerne 
sagde, ”det er rarere at være i en krigszone hvor man trods alt kender spillets mangel på regler 
bedre end et sted som Libanon hvor vi ikke ved hvad der sker hvornår”.  
 
En anden overvejelse var om vi skulle evakuere vores udstationerede TV-produktionstræner ud 
af Beirut. Han var på samme måde som de irakiske kursister ”fanget” i konfliktzonen, hvor hans 
træningslokaler også lå i grænselandet mellem sunnier og shia´er, og hans hotel lå i Hamra-
kvarteret, hvor Hizbolla var særdeles aggressive og bl.a. endte med at sætte ild til Hariri´s TV-
station ”Future-TV” tæt på hotellet. Vi valgte at evakuere vores medarbejder.  
-Men paradoksalt nok var IMS i samme åndedrag i gang med overvejelser om hvordan vi kunne 
hjælpe et libanesisk mediemiljø under voldeligt pres fra konfliktens parter. Overvejelsen var 
hvorvidt IMS skulle rykke ind og hjælpe medierne med at udvikle en konfliktstrategi med det 
samme. Kunne vi gå ind og hjælpe med koordinering og etablering af kriseberedskab i 
samarbejde med redaktører og journalister. Hvis vi gjorde det, ville vi have været tvunget til at 



forsøge at smugle en eller flere medarbejdere over de lukkede grænser – samtidigt med at vi 
evakuerede vores TV-træner den anden vej.  
 
Nu kom konflikten kun til at vare få dage og lufthavnen er atter genåbnet, så IMS kan flyve ind 
under nogenlunde rolige omstændigheder. Og at der er brug for støtte blev tydeligt illustreret da 
et bredt udvalg af libanesiske medier allerede i sidste weekend lavede en demonstration foran 
Future TV – i protest mod at konfliktens parter ikke respekterer mediernes behov for at kunne 
arbejde uden trusler eller vold. Paradokset her, er så at de libanesiske medier er berygtede for alt 
for ofte at støtte den ene eller den anden part i Libanons mange konflikter og dermed gøre sig 
selv til en del af konflikten. Så der er stadig nok at lave for IMS i Libanon - krig eller ej.  
 
 
 
     
POLITISK SAMRÅD OM DAI   
 
Bred politisk opbakning til Det Arabiske Initiativ 
Folketingets Udenrigsudvalg havde den 9. april 2008 indkaldt Udenrigsminister Per Stig Møller til 
et samråd om Det Arabiske Initiativ. Baggrunden var et ønske om at få en opdatering af, hvordan 
og i hvilket omfang ’tegningesag nr.2.’ har præget Det Arabiske Initiativ (DAI), samt at høre mere 
om konkrete initiativer i forhold til Yemen.  
Per Stig Møller understregede i sine indledende bemærkninger, at DAI er tænkt som en 
langsigtet indsats. 
”Det gælder om at holde ploven lige i furen og blive ved med at trække,” sagde han.    
Han fortalte, at genoptrykningen af tegningerne har medført en ’neddæmpet afmålt tilgang’ til 
DAI, men at de kontakter, der er blevet skabt under DAI har styrket dialogen, så der ikke er 
kommet en gentagelse af situationen fra den første tegningesag.  
”Det er opmuntrende, at der har været en afdæmpet reaktion denne gang, og at konflikterne er 
blevet kanaliseret ind i en dialog,” lød kommentaren fra Jeppe Kofod (S), der i januar var med på 
Udenrigsudvalgets rejse til Yemen og Jordan. 
 
Et spørgsmål kredsede om forlydender om, at Yemens regering, som følge af genoptrykningen af 
tegningerne, har ønsket at afbryde det bilaterale samarbejde med Danmark. Per Stig Møller 
kunne fortælle, at dette ikke havde noget på sig. 
” Yemen ønsker ikke at afbryde de diplomatiske forbindelser med Danmark,” slog han fast. Han 
fortalte, at Yemen netop har godkendt en ny dansk rådgiver og har taget ansvaret for hans 
sikkerhed, men understregede, at det er rigtigt, at der har været uroligheder og demonstrationer i 
landet. 
”Tegningesagen viser, at der er endnu mere behov for samarbejde. Det vil sende et helt forkert 
signal at afbryde samarbejdet nu,” sagde Per Stig Møller.  
Den bemærkning kunne flere af Udenrigsudvalgets medlemmer tilslutte sig – fra flere sider blev 
der udtrykt stor opbakning til Det Arabiske Intiativ.    
”Det Arabiske Initiativ er et fantastisk vigtigt initiativ. Men der er ingen tvivl om at der også vil 
komme fiaskoer,” sagde Lars Barfoed (K). Han opfordrede til åbenhed om de problemer, der kan 
være med programmerne, således at indsatsen hele tiden kan optimeres. 
Det var Steen Gade (SF) enig i. Han opfordrede til en snarlig evaluering af DAI, hvor det gøres 
klart, at der er plads til at begå fejl.  
Per Stig Møller afsluttede seancen med at sige, at DAI vil blive evalueret til næste år, og at han i 
øvrigt selv er en stor tilhænger af initiativet.  
”Jeg vil ikke sætte mig imod en større bevilling til Det Arabiske Initiaitv,” sagde Per Stig Møller.  
 
 
 



KULTUR  
 
 
 
Dansebølge skyller snart ind over Danmark   

 

I begyndelsen af juni får du chancen for at opleve en unik 
danseforestilling med dansere fra Libanon, Syrien, Jordan, 
Palæstina, Sverige og Danmark. 
Forestillingen th 7th Wave, der er koreograferet af Marie 
Brolin-Tani spiller på Takkelloftet i Operaen den 12. og 13. 
juni.  
Forestillingen er blevet til under et intenst produktionsforløb 
på 16 dage, hvor danserne har boet og arbejdet sammen i 
Beirut. I april og maj har The 7th Wave været på turné i 
Mellemøsten, og er flere steder blevet modtaget med stående 
bifald. Læs mere her  
Forestillingen er støttet af Center for Kultur og Udvikling 
(CKU). Læs mere på www.dccd.dk, hvor du fra slutningen af 
denne uge også kan bestille billetter til forestillingen på 
Takkelloftet.  

 
 
 
Mød egyptisk kunstner i Odense 
Den 22. maj får du chancen for at se film- og videoværker af den egyptiske kunstner Sherif el-
Azma i auditoriet på Det Fynske Kunstakademi. Besøget i Odense er en del af det store 
kunstner-udvekslingsprojekt RADIUS, der støttes af Center for Kultur og Udvikling.  
Med udgangspunkt i sit lokale miljø i Cairo fokuserer Sherif el-Azma i sine værker på identitet, 
køn og klasse. Hans besøg følges op af endnu to gæstekunstere i Odense, Mohamad Yacubi fra 
Palæstina og Mahmoud Khaled fra Alexandria, Egypten. Endvidere skal tre danske kunstnere på 
udveksling til henholdsvis Cairo, Alexandria og Ramallah. Projektet bliver til i samarbejde med 
Townhouse Gallery i Cairo og det virtuelle akademi Artschool Palestine.  
Visningen af Sherif el-Azmas værker sker i anledning af ’1001 actions’, der er et initiativ fra Anna 
Lindh Fonden. Den 22. maj vil 37 lande i Europa og Syd for Middelhavet sætte fokus på dialog 
gennem forskellige events og arrangementer.   
Mød Sherig el-Azma ved en reception kl. 16-17 på Det Fynske Kunstakademi, Brandts Torv 1, 
Odense C. 
For flere informationer, kontakt Lene Isager: info@detfynskekunstakademi.dk 
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KVINDER  
 
Manu Sareen til Marokko med drejebog til landets dommere 

 

Både i Marokko og Danmark er der i disse år øget fokus på mægling i 
skilsmissesager.  
Konsulent Manu Sareen har sammen med fuldmægtig Karin Kliem Dahlgård fra 
Familiestyrelsen udviklet et helt nyt, skræddersyet kursus i mægling for 
marokkanske dommere. Kurset finder sted 25.-30. maj i Ifrane i Marokko i 
samarbejde med dommeruddannelsesinstitutionen Institut Supérieur de la 
Magistrature. 
 

”Hele ideen med kurset er at finde to vindere i stedet for to tabere i skilsmissesagerne. Vi har 
lavet en let tilgængelig drejebog, som dommerne kan bruge, når de skal mægle. Det handler om 
at kigge efter løsninger og om at fokusere på, at konflikter også kan være udviklende,” siger 
Manu Sareen.  
Ifølge den ny familielov i Marokko er dommerne i skilsmissesager forpligtet til at mægle mellem 
parterne. Ideen med mægling i Danmark er, at parterne selv finder den bedste individuelle 
løsning, hvilket er noget ganske andet end den mægling med forsoning som mål, der traditionelt 
har været praktiseret ved marokkanske familiedomstole. 
Kurset sætter fokus på teoretisk forståelse af konflikter og mægling men rummer også mange 
øvelser og rollespil. 
Mæglingskurset er en del af projektet ”Partnership Project for the Implementation of Women’s 
Rights and the Family Code” som sætter fokus på den nye marokkanske familielov. 
  
For yderlige information om undervisningen i Marokko venligst kontakt: 
Karin Kliem Dahlgård, Familiestyrelsen, tlf. 33 92 33 02 e-mail KKDA@famstyr.dk eller Manu 
Sareen, tlf. 22641605 
For yderligere information om projektet generelt venligst kontakt  
projektets koordinator Katarina Blomqvist KVINFO e-mail: Katarina.Blomqvist@kvinfo.dk tlf. 33 13 
50 88 
 
 
Retshjælp og juridisk rådgivning 
Københavns Byret, Københavns Retshjælp og KVINFO har fra 13.-18. maj haft besøg af en 
delegation bestående af repræsentanter for Justitsministeriet i Marokko, marokkanske 
familiedomstole, universitetet i Rabat, menneskeretsorganisationer og kvindeorganisationer. 
Delegationen har været i Danmark for at se nærmere på forskellige måder at organisere 
retshjælp og juridisk rådgivning på frivillig basis. Foruden byretten og Københavns Retshjælp skal 
gruppen også besøge Dansk Kvindesamfunds rådgivning, Københavnske Advokaters Retshjælp, 
Statsforvaltningen Hovedstaden og Nørrebro retshjælp.  
Besøget er en del af projektet ”Partnership Project for the Implementation of Women’s Rights and 
the Family Code”, som sætter fokus på den nye marokkanske familielov, Mudawanaen. 
For yderligere information om besøget venligst kontakt projektets koordinator Katarina Blomqvist, 
Katarina.Blomqvist@kvinfo.dk 
 
 
 
Dansk-arabisk seminar om vold mod kvinder  
Den 3.-6. juni kommer 18 kvinder fra ni arabiske lande til Danmark for at udveksle erfaringer om 
deres arbejde med kvindekrisecentre og rådgivning af kvinder der har været udsat for vold i 
hjemmet. Kvinderne repræsenterer en række af de vigtigste aktører på området og inkluderer 
bl.a. Aida Touma Sliman fra Nazareth, medstifter og leder af regionens første kvindekrisecenter, 
Dr. Madeha Al Ajroush fra Saudi Arabien, Parween Mohammed Amin fra organisationen ASUDA i 
irakisk Kurdistan og Zakia Mrini fra AEFE i Marrakech. De to regionale netværk SALMA og 
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KARAMA er repræsenteret af deltagere fra Jordan, Libanon og Egypten og fra Danmark vil der 
komme deltagere fra bl.a. Dannerhuset, Dansk Kvindesamfund, LOKK, Kvinderådet og Det 
nationale Voldsobservatorium. Seminaret er en del af det regionale kvindeprogram Dialogue and 
Cooperation on Women’s Rights in the Arab Region og hensigten er at det skal danne basis for et 
videre samarbejde mellem danske og arabiske organisationer.  
Yderligere informationer kan fås hos Katarina.blomqvist@kvinfo.dk eller 
anne.m.rasmussen@kvinfo.dk 
 
 
 
UNGDOM 
 
 
Flere midler til unges projekter i Mellemøsten 

 

Ledertræning, konflikthåndtering og organisationsudvikling. De 
kommende år får flere danske børne- og ungdomsorganisationer 
mulighed for at udvikle partnerskabsprojekter med unge i de 
nordafrikanske lande og i Mellemøsten.  
DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd har nemlig fået bevilliget 3,1 
millioner kroner mere end tidligere fra Det Arabiske Initiativ og har 
således et samlet budget på 9,1 millioner kroner for en toårig periode. 
 

En økonomisk forøgelse, som Birgitte Søgaard Andersen, der administrerer DUFs 
Mellemøstpulje, har høje forventninger til. 
”Det betyder blandt andet, at vores medlemsorganisationer får flere midler til kurser og træning i 
ledelse og andre grundlæggende forhold, der er vigtige i forbindelse med at skabe nogle stærke 
foreninger i Mellemøsten og dermed projekter og netværk mellem unge fra Danmark og 
Mellemøsten,” siger hun.   
  
I øjeblikket har DUFs medlemsorganisationer partnerskabsprojekter med organisationer i Syrien, 
Libanon, Jordan, Tunesien, Libyen, Egypten og Yemen. I 2008-09 forventer DUF at kunne udvide 
samarbejdslandene til Nordirak, Marokko og Algeriet. Flere af de danske ungdomspolitiske partier 
er også involverede i området med DUF og Det Arabiske Initiativs medvirken. Fx samarbejder 
Kristendemokratisk Ungdom med ’Free Patriotic Movement’, der er allieret med Hizbollah, 
omkring temaer som korruption, velfærdsstat og organisationsudvikling. 
Et andet eksempel er Radikal Ungdom og Venstres Ungdom, som forsøger at samle en 
ungdomsplatform for liberale i Egypten. Et udfordrende projekt, ikke mindst set 
i lyset af, at politisk aktivisme imod regeringen er uacceptabelt i Egypten. 
”Netværksideen er ganske ny, og projektet kommer til at engagere en række unge mennesker, 
der bærer store ofre for at komme ud med deres politiske budskaber. En del af deltagerne fra 
aktiviteterne blogger på internettet, hvilket i yderste konsekvens kan resultere i fængsling,” siger 
Birgitte Andersen. 
 
Hun understreger, at DUF altid undersøger de enkelte projekter nøje og orienterer sig om farer og 
sikkerheden for lokale partnere med ambassader og andre internationale organisationer i de 
pågældende lande før der gives grønt lys for støtte. 
”Mange af vores projekter er ’bløde’ – fx teaterprojekter i Syrien eller spejderudveksling i 
Tunesien. Her er det primære fokus på den interne udvikling af demokratiske og inddragende 
strukturer i organisationerne. Men det er også vigtigt, at unge tør udfordre de politiske systemer. 
Vi støtter dem med viden og rådgivning. Det kan dog være en svær balancegang i enkelte 
tilfælde, fordi der i visse områder hersker nogle uskrevne regler såsom i Egypten, Syrien og 
Tunesien.” 
For flere informationer, kontakt Birgitte Søgaard Andersen på bsa@duf.dk 
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Nyt fra Mellemfolkeligt Samvirke 
MS administerer en pulje til ungdomsprojekter i Mellemøsten. Herfra er der følgende nyheder:  
Projektet 'Media Skills Development for Dialogue' støttet af midler fra Ungdomsmellemøstpuljen 
gennemfører et medietræningsworkshop på Vallekilde Communication College i august 2008. 
Projektet er udviklet af den danske organisation Crossing Borders i samarbejde med den 
Jordanske organisation Masar, og de støttes med 1 mio kr. fra puljen. Se mere på 
www.ms.dk/demena og www.crossingborder.dk  
Puljepanelet for Ungdomsmellemøstpuljen har i april 2008 bevilget 975 000 dkk i støtte til 
projektet 'Middle East Street Basketball Project'. Projektet er udviklet af den danske organisation 
GAM3 i samarbejde med Baladna Scout Group i Libanon og Youth Association for Population 
and Development i Ægypten. Se mere på www.ms.dk/demena og www.gam3.dk 
 
 
 

MENNESKERETTIGHEDER  
 
 
Debatmøde om menneskerettighedsarbejde i den arabiske verden  
Torsdag den 29. maj kl.. 15 – 17, Institut for Menneskerettigheder, Wilders Plads 8H. 3 sal 
(Nordskov). 
Et Arabisk Menneskerettighedscharter er netop vedtaget. Men er menneskerettighederne på 
dagsordenen i de arabiske lande? Hvilke institutioner fremmer menneskerettighederne, og hvilke 
rettigheder er de optaget af? Hvordan står det til med retssikkerheden, og er der kapacitet til at 
styrke denne? Eksempler fra bl.a. Yemen, Irak, Jordan og Marokko. 
Oplægsholdere:  

• Birgit Lindsnæs (international chef),  
• Hanna Ziadeh (Ph.d. kandidat),  
• Lis Dhundale (programleder) og  
• Steven Jensen (programleder), alle IMR. 

Opponenter:  
• Marie Juul Petersen (Ph.d. kandidat),  
• Julie Pruzan-Jørgensen (Ph.d. kandidat) og  
• Søren Schmidt (Ph.d. senior forsker DIIS). 

  
Der vil blive serveret kaffe og the. Alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendig. 
 
 
Forlængelse af Menneskerettighedsprogram i Yemen 
Institut for Menneskerettigheder har fået godkendt en forlængelse af den første programfase af 
sitMenneskerettighedsprogram i Yemen. Bevillingen er på 3,5 mio. kr og vil løbe frem til 
september 2008. Forlængelsen gør det muligt at videreføre igangværende aktiviteter eksempelvis 
udvikling af et nyt netværk for menneskerettighedsorganisationer, udgivelsen af en yemenitisk 
bog om islam og menneskerettigheder samt yde støtte til udarbejdelse af den statslige rapport til 
FNs Torturkonvention, der koordineres af Menneskerettighedsministeriet. Ligeledes vil der blive 
foretaget et review af Menneskerettighedsprogrammet og de yemenitiske partneres regnskaber 
vil blive underlagt en ekstern revision. Instituttet vil udarbejde en ansøgning om en ny 
programfase, der forventes at begynde i efteråret 2008. 
Flere information kan fås ved kontakt til Lis Dhundale på ldh@humanrights.dk 
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Feltstudie i Yemens fængsler  
Det yemenitiske Menneskerettighedsministerium har i forbindelse med ansvaret for koordination 
af den statslige rapport til FNs Torturkonvention foretaget et pilotfeltstudie i fire udvalgte 
provinser. Feltstudiet sker i form af interviews af fanger, indsatte, dommere, anklager, 
fængselsdirektører etc. og hensigten med interviewene er at klarlægge forhold for fanger og 
indsatte. Foruden disse data om praksis har Menneskerettighedsministeriet foretaget en 
systematisk lovgivningsanalyse af strafferet, eller mere præcist ”penal justice”. De rettigheder 
som normalt bliver forbundet hermed er blevet analyseret specielt i forhold til den yemenitiske 
forfatning, national lovgivning, regionale og internationale forpligtelser og Sharia. Såvel resultatet 
af feltstudiet samt lovanalysen vil indgå i den statslige rapport til Torturkonventionen. Både den 
lovgivningsmæssige analyse og feltstudiet og bearbejdelse af data og udarbejdelse af analyse er 
sket med bistand fra Instituttet. 
Om yderligere informationer om konferencen og samarbejdet kontakt Lis Dhundale på 
ldh@humanrights.dk 
 
 
  
Menneskerettigheds-dialog i Marokko   
For tredje gang samledes nationale menneskerettigheds institutioner fra den Arabiske Verden og 
Europa til dialog, denne gang i Rabat, Marokko fra d. 6.-8. maj 2008. Emnet var 'Migration og 
Menneskerettigheder' - et emne der står højt på dagsordenen i begge to regioner. På mødet 
diskuterede repræsentanter fra Jordan, Marokko, Tunesien, Ægypten, Mauretanien, Algeriet, 
Saudi Arabien, Palæstina, Danmark, Irland, Frankrig, Sverige, Tyskland, Norge og Grækenland 
samt repræsentanter fra OHCHR og Haag Processen udfordringer, muligheder og mangler ved 
henholdsvis lovgivning om migrantarbejders rettigheder samt gennemførelse af denne i praksis 
både nationalt og regionalt.    
 Diskussionernes berørte desuden emner som: Hvordan fremmes migrantarbejders rettigheder, 
når disse er ansat i private hjem og hvordan kan nationale menneskerettighedsinstitutioner være 
med til at sikre at migrantarbejdere, der udsættes for f.eks. menneskehandel, opnå basale 
retsgarantier?  
 Afslutningsvis vedtog deltagerne anbefalinger for, hvordan nationale 
menneskerettighedsinstitutioner kan være med til at virke for, at migrantarbejders rettigheder 
fremmes. Anbefalingerne vil snart blive offentliggjort på IMRs hjemmeside www.humanrights.dk 
samt på www.nhri.net. 
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SPORT   
 
Street basket i fuld gang i Beirut  
 

 

GAM3’s Middle East Street Basketball Project 2008 – 2009 er i fuld 
gang med ugentlige træninger i fire forskellige områder i Beirut. Der er 
700 registrerede deltagere, og der har indtil videre været over 2.000 
show-ups ved træningerne, hvor af 46 % er piger. I september 2008 
starter der også aktiviteter op i Cairo. Projektet er støttet af Det Dansk-
Egyptiske Dialoginstitut og Mellemfolkeligt Samvirke’s Unge-
Mellemøstpulje.  
Formålet er at skabe dialog og forebygge konflikt gennem 
streetkulturelle sportsaktiviteter for unge. Ved ugentlige træninger 
mødes unge i alderen 12 – 18 år på basketballbanen på tværs af 
etnicitet, religion og strata. Professionelle basketballtrænere instruerer 
de unge i øvelser, der kombinerer basketball med forskellige temaer 
som tillid, teamwork og anerkendelse.  
I slutningen af hver måned mødes spillerne tilstore GAM3 Battles 
basketballturneringer, og hver sæson slutter af med GAM3 Finals.  
Se mere på GAM3.dk og på Facebook-gruppen GOT GAM3. 

 
 
 
 
MEDIER  
 
Nyt cinematek med arabisk/danske film- og radiodokumentarer  
IMS har igennem de seneste år opbygget et større arkiv med dokumentarfilm produceret under 
vores arabiske medieprogram. Film om arabiske emner, produceret i samarbejde mellem 
arabiske og danske filmfolk i de arabiske lande eller Danmark, til begge regioners Tv-markeder. 
(se eksempler i nedenstående liste).  
  
Dette arkiv vil vi gerne give nyhedsbrevets læsere adgang til.  
Kom op i Nørregade 18, 2. sal og se film og hør radioudsendelser på stort lærred - alene eller i 
gruppe i vores nye Cinema-room.  
Bestil tid hos Suzanne Kristensen +45 88327000 eller e-mail: sck@i-m-s.dk  
Yderligere oplysninger hos Torben Brandt, koordinator for det arabiske program   
Tlf: 51205288; Email: tb@i-m-s.dk 
På www.i-m-s.dk kan du finde en liste over de film, arkivet gemmer på. Et par eksempler fra 
dokumentarfilmarkivet: 

 
An Arab comes to town 
(En araber kommer til 
byen) 

En libanesisk skuespiller og filmmand opsøger unge danskere med arabiske rødder i 
København i vidt forskellige miliøer. En film der trænger ind bag facader som "gammel-
danskere" kun sjældent får adgang til. En sjælden chance for at opleve Danmark med 
arabiske øjne.  

Beautiful Beirut  Double portray of two modern Lebanese woman in the thirties, aboyt their life in the 
aftermath of the Israelean/Lebanese war 2006.  

Bird of Stone There are those who believe that Ali Salh Khodr Ohtman, also known as Abu Hajar, went 
mad when he found his own father in bed with his beautiful wife - and wasn't able to 
commit the honour killing the village community expected from him. But there are also 
those who think that he only pretends to be mad, to thus be able to check out of society. 
We never find out what the real answer is in Hazem Hanwi's beautiful portrait of the 
'village idiot' Abu Hajar. 
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DECENTRALISERING 
 
Formulering af en Vision for Decentraliseringen i Jordan 
På en mission i februar-marts 2008 gennemførte Kommunernes Landsforening en hurtig analyse 
af den fiskale decentralisering og drøftede mulighederne for formulering af en National 
Decentraliseringsstrategi (NDS) med MoPIC (Ministry of Planning and International Cooperation). 
Kvinfo gav input til gender mainstreaming på begge områder. Under missionen blev der afholdt et 
seminar for stakeholders, hvor en analyse af kommunesystemet i Jordan blev præsenteret og 
mulighederne for formulering af en NDS drøftet bredt.  
 
Efter ønske fra generalsekretæren i MoPIC Mr. Nasser Shraideh blev ideen om formulering af en 
NDS med detaljeret tids- og handlingsplan efterfølgende opgivet til fordel for formulering af en 
mere overordnet vision for decentraliseringen, og KL blev anmodet om at formulere et udkast til 
denne på baggrund af den fremlagte analyse af kommunesystemet i Jordan.  
 
Udkastet til Vision blev checket af Kvinfo for gender mainstreaming og herefter fremsendt til 
MoPIC. På en mission i begyndelsen af maj blev Visionen præsenteret for generalsekretæren, og 
den faldt heldigvis i hans smag. Hans ønske er nu, at den finpudsede Vision skal oversættes og 
sendes rundt til stakeholders for kommentering. Herefter skal den drøftes på en workshop 
(formentlig i juli 2008), og der skal udarbejdes en tids- og handlingsplan for gennemførelse af det 
første skridt af Visionen (3-4 år). Denne plan skal så guide det videre arbejde med 
decentraliseringen.   
 
Den danske ambassadør Thomas Lund Sørensen medvirkede i drøftelserne med 
generalsekretæren, og ambassaden har spillet en meget positiv og konstruktiv rolle i 
udarbejdelsen af Visionen og i samarbejdet med MoPIC. 
Pilotfasen for programmet Decentralisation and Women’s Participation forventes i øvrigt 
forlænget til slutningen af 2008. 
Yderligere oplysninger kan får hos kontorchef Holger Pyndt i KL hep@kl.dk 
 
 
 
NYT FRA REGIONEN  
 
Nyhedsbrev fra da danske ambassader i Amman, Beirut og Damaskus 
Tengingesagen har i høj grad lagt beslag på ressourcerne på ambassaderne i Amman, Beirut og 
Damaskus i den seneste periode. Det kan man læse i det fælles nyhedsbrev for de tre 
ambassader, der er på gaden igen med masser af spændende læsestof. Ud over tegningesagen 
kan man bla. læse om Udenrigsudvalgets besøg, arbejdet med at åbne et nyt europæisk-arabisk 
magasin i Damaskus og livet som studerende i Amman.  
Nyhedsbrevet kan downloades fra www.ambdamaskus.um.dk; www.amman.um.dk; 
www.ambbeirut.um.dk 
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Deltagere søges til sommerskole om menneskerettigheder  
Euromed 2008 Summer School er et ugekursus for unge menneskeretsaktivister fra Europa og 
landene syd for Middlehavet og finder i år sted for tredje gang. Formålet med kurset er at 
kapacitetsopbygge unge menneskeretsaktivister og give dem et rum, hvor de kan udveksle 
erfaringer og skabe netværk på tværs af landegrænser. Kurset finder sted i Silivre i nærheden af 
Istanbul fra den 21.-28.juli og er organiseret af Euro-Mediterranean Human Rights Network. Alle 
interesserede er velkomne til at søge om deltagelse. Ansøgningsfristen er den 30.maj.  
Ansøgningsskema kan findes på www.euromedrights.net 
 
 
Inklusion sætter fokus på mangfoldighed i Egypten  
Torsdag d. 22. maj afvikler Inklusion arrangementet ’Celebrating Diversity’ i Cairo, Egypten. I 
forbindelse med Anna Lindh Fondens ’International Night for Dialogue/1001actions’ sætter vi 
mangfoldighed som ressource på den egyptiske dagsorden, med mode, teater, music, mad etc. 
Arrangementet finder sted i The Townhouse Gallery.  
Over de seneste måneder har Inklusion haft satelitkontor i Cairo, Egypten. I samarbejde med 
organisationerne Tadamon – the Egyptian refugee Multicultural Council og freeDimensional 
implementerer vi projektet ’Living Together: CAIRO’. Projektet har til formål at bringe egyptere og 
flygtninge sammen for at arbejde for fælles udvikling. I løbet foråret har 20 dynamiske ’community 
leaders’ medvirket i en kursusrække, der har givet dem konkrete redskaber til at udvikle deres 
organisationer, samt oplyse om positiv sameksistens i Cairo. Kursisterne er nu ambassadører for 
projektet og fortsætter med at oplyse om anti-diskrimination, glokal dialog og mangfoldighed som 
ressource. ’Celebraing Diversity’ er den første praktiske implemetering af ambassadørernes nye 
færdigheder. Mere information følger snart på inklusions hjemmeside: www.inklusion.dk 
 
 
 
NYT OM STILLINGER  
 
 
Ny præsident for Anna Lindh Fonden 
The Anna Lindh Foundation har den 5. marts udpeget André Azoulay, rådgiver for den 
marokkanske konge, til præsident for fonden. Efter længere tids uoverensstemmelse var det 
lykkedes den arabiske landegruppe at enes om at opstille André Azoulay til posten. Han blev 
valgt uden afstemning. Præsidentembedet er en nyskabelse i Anna Lindh Fonden. André Azoulay 
skal være ALF’s repræsentant udadtil, skal rapportere til EuroMed udenrigsministrene og bistå 
med ideer til fondens fremtidige arbejde. Danmark har givet tilsagn om at yde 1,5 mio. DKK til 
ALF for perioden 2008-2010.  
Flere informationer kan findes på www.euromedalex.org 
 
 
Ny dansk rådgiver i Yemen 
Pr 1. maj 2008 er Søren Skou Rasmussen tiltrådt som ny dansk rådgiver for Det Arabiske Initiativ 
i Yemen. Han har en baggrund som antropolog og arabist med speciale i socio-politisk og religiøs 
organisering i islamiske samfund. Bag sig har han 20 års erfaring som international konsulent i 
Afrika, Mellemøsten og Asien. Han kommer fra en stilling som udviklingsrådgiver på den danske 
ambassade i Khartoum, Sudan, hvor han bla. har arbejdet med post-konflikt relaterede emner.  
Søren Skou Rasmussen kan kontaktes på tlf.  
00 967 427568/9, lokal 14 
Direkte. 00 967 414702 
Mail adresse: sorras@umgate.dk 
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Ny koordinator hos Mellemfolkeligt Samvirke  
Mellemøstpuljen hos Mellemfolkeligt Samvirke har fået ny koordinator. Signe Aaen, som er 
uddannet religionssociolog og gymnasielærer, kommer fra en stilling i kampagneafdelingen i MS. 
Signe kan kontaktes på saa@ms.dk tlf.  7731 0264 
I maj måned fratræder Gerd Elmark sin stilling i MS som Mellemøsten program koordinator. Gerd 
skal til Jordan og arbejde som Program Koordinator på den danske ambassade i Amman. 
 
 
 
 
KVINFO søger studentermedhjælp til Mellemøstaktiviteter 
Som studentermedhjælp i KVINFO’s afdeling for Mellemøstaktiviteter vil du indgå i et team på 7-8 
personer, som arbejder med en række forskelligartede projekter i samarbejde med partnere i 
Mellemøsten og Nordafrika.    

Du vil især få ansvar for logistiske opgaver i forbindelse med besøg fra Mellemøsten og afvikling 
af arrangementer i Danmark. Endvidere vil du komme til at bidrage til andre opgaver i forbindelse 
med de enkelte projektaktiviteter, ligesom der vil blive mulighed for at bidrage til afdelingens 
formidlingsaktiviteter.  

Vi søger en person, der:  
- Har kendskab til og ikke mindst interesse for Mellemøsten  
- kan kommunikere på dansk, engelsk samt fransk eller arabisk 
- Er effektiv, struktureret og med organisatorisk talent  
- Er fleksibel og kan yde en ekstra indsats ved behov  
 
Det er nødvendigt at kunne skrive fejlfrit på ENTEN dansk eller engelsk. 
Ansættelse snarest muligt. Arbejdstiden vil gennemsnitligt være 20 timer om ugen. Aflønning sker 
på timebasis, løn- og ansættelsesvilkår i øvrigt følger overenskomsten for akademikere i staten.  
 
KVINFO leder og koordinerer en række bilaterale programmer i Marokko og Jordan, samt et 
regionalt program, som involverer samarbejde med partnere i ni arabiske lande. Alle vore 
aktiviteter er finansieret under Det Arabiske Initiativ. Læs mere på www.kvinfo.dk/side/671 
 
Ansøgningen mærkes ”Mellemøst studentermedhjælp” og skal være KVINFO i hænde 
senest fredag d. 30. maj 2008 kl. 12.00. Den kan sendes pr. e-mail til 
anne.m.rasmussen@kvinfo.dk eller alm. post til KVINFO, Christians Brygge 3, 1219 København 
K.  
 
 



KALENDER  
 
 
 
22/5 mød den egyptiske 
kunstner Sherif el-
Azma i Odense  

 
Som en del af Anna Lindh Fondens ’1001 Actions for Dialogue’ viser 
Sherif el-Azma film og video værker i auditoriet på det fynske 
Kunstakademi. Kl. 16-17. Adressen er Brandts Torv 1, Odense C. 

 
29/5 Debatmøde om 
menneskerettigheder i 
den arabiske verden   

 
Mødet er åbent for alle og finder sted kl.. 15 – 17, Institut for 
Menneskerettigheder, Wilders Plads 8H. 3 sal (Nordskov). 
 

 
3.-6/ 6 Dansk arabisk 
seminar om vold mod 
kvinder  

 
18 kvinder fra ni arabiske lande kommer til Danmark for at udveksle 
erfaringer. Flere informationer hos Anne Rasmussen på 
anne.m.rasmussen@kvinfo.dk 
 

 
12- 13/ 6 the 7th Wave  
 

 
Forestillingen spiller på Takkelloftet i Operaen. Læs mere og bestil din 
billet på på www.dccd.dk 
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DEBAT OG INSPIRATION 
 
 

Dansebølge med brydninger og bifald   
Koreograf Marie Brolin-Tani har sammen med unge dansere fra Danmark og Mellemøsten været 
på tour de force- turné i den arabiske region med forestillingen The 7th Wave, der støttes af CKU.  
 
Af Camilla Wass 

 

”I ser otte dansere på scenen her i aften. Vi skulle have været 
ni, men vi har mistet én ved grænsen.” 
 
Koreograf Marie Brolin-Tani står på scenen på Al-Balad 
Teatret i Amman og byder velkommen til den sidste 
forestilling på turnéen i Mellemøsten. Et nyslået 
dansekompagni på 9 dansere fra 5 forskellige lande har på 
kun 16 dage skabt forestillingen ”The 7th Wave” under et 
intenst produktionsforløb i Beirut.  
 

”Det har været en ekstrem træning i tolerance, og det har været en hård kamp at finde et fælles 
sprog, da danserne kommer med vidt forskellige baggrunde. Men jeg synes, det er lykkedes at 
skabe en samhørighed gennem dansen – det er ikke individualisterne, der træder frem, men 
gruppen som helhed,” siger Marie Brolin-Tani.  
 
Nu skal danserne på scenen for sidste gang på deres turné i Mellemøsten - men der mangler én. 
Den libanesisk-palæstinensiske danser Lizette Chehadeh har ikke fået lov til at komme med over 
grænsen mellem Syrien og Jordan. Og det er ikke første gang, at den spændte politiske 
virkelighed sætter en kæp i hjulet for dansernes turné. 
”Det værste var, da vi var på vej fra Libanon til Syrien. Vi måtte efterlade den kun 16-årige danser 
Selma Ataya fra Ramallah ved grænseposten. Alle papirer var i orden hjemmefra, men 
grænsemyndighederne ville alligevel ikke lukke hende ind i Syrien. Så hun sad fast i 
ingenmandsland,” siger Marie Brolin-Tani.   
 
Efter et stykke tid lykkedes det Selma at komme tilbage til Beirut. Og hun står nu klar på scenen i 
Amman, mens lyden af cikader sætter forestillingen i gang. Den danske komponist Henrik Munch 
har til forestillingen skabt et unikt stykke musik, der væver nordisk mytologi sammen med 
arabiske rytmer. Men danserne har endnu engang måttet lave koreografien om i sidste sekund, 
fordi en af danserne mangler. 
”Der har været mange forhindringer på vejen – men vi er stædige. Der er så meget kampånd og 
kærlighed i denne dansetrup – og vi giver ikke op så let,” siger Marie Brolin-Tani.    
 
 
Regionalt samarbejde  
Forestillingen er støttet af Center for Kultur og Udvikling (CKU) som en del af det regionale 
kulturprogram for Mellemøsten. Moderne dans er ikke en etableret kunstart i den arabiske region, 
så formålet med projektet er at kapacitetsopbygge unge dansere og styrke det regionale netværk 
på danseområdet.  
 
Danserne fra Mellemøsten fortæller, at de gennem arbejdet med forestillingen er blevet bedre til 
at udtrykke sig kropsligt - og at de har fået øjnene op for de muligheder, der findes for at 
samarbejde med dansere fra deres nabolande.  
”Det har været utrolig lærerigt at forestillingen er blevet skabt af et mix mellem forskellige 
nationaliteter. Marie har fået kvaliteterne frem i hver enkelt af os og har givet os et rum, hvor vi 
kan vokse som kunstnere. Og det er noget vi kan bruge i vores hverdag, ” siger den syriske 
danser Mithkal Alzghir. 



 
The 7th Wave har på sin turné i Mellemøsten spillet for fulde huse, flere gange med stående 
bifald. Den 25. april havde forestillingen premiere under dansefestivalen BIPOD i Libanon, og det 
blev en forestilling, som folk talte meget om, især på grund af det regionale samarbejde, der er 
blevet skabt. 
 
 
Stående bifald og pift fra flygtninge 
Et særligt fokusområde for The 7th Wave har været at nå ud til befolkningsgrupper, der normalt 
ikke går ind og ser dans. Derfor var der til en af forestillingerne i Beirut arrangeret bustransport fra 
de palæstinensiske flygtningelejre, og flere af danserne fortæller, at de var det bedste publikum 
overhovedet.  
”De piftede, hujede og svingede med deres palæstinensertørklæder, da de fandt ud af, at 
dansere fra Palæstina også var med i projektet. Selv unge seje fyre kom op og spurgte om 
autografer bagefter,” fortæller den danske danser Maxim-Jo Beck McGosh.  
 
Efter Beirut gik turen til Damaskus, og der var godt fyldt op i den smukke gårdhave på det 
Danske Institut, da danserne gik på scenen. Senen var lidt vakkelvorn og var blevet lappet med 
avispapir og kelimtæpper, og projektørerne dansede med, da danserne gik i gang. Men 
forestillingen blev godt modtaget – og blev i øvrigt omtalt i et 10 min langt indslag på Radio 
Arabesque – den populære ungdomsradiostation i Damaskus, der også støttes af Det Arabiske 
Initiativ, gennem International Media Support. Indslaget resulterede i, at et stort antal unge var 
inde og se forestillingen.  
 
Her i Amman er omkring 80 mennesker mødt op, på trods af at det er 1. maj – en helligdag. Og 
danserne er på én gang høje og udmattede, da de med sved på panden er tilbage i 
omklædningsrummet. 
Nu kommer turen så til København. Den 12. og 13. juni spiller forestillingen på Takkelloftet i 
Operaen, og det danske publikum kan glæde sig til at opleve hvordan Norden og Mellemøsten 
smelter sammen i dansens univers.  
 



Krisen i Libanon: Kan de væbnede kampe åbne den politiske 
deadlock? 
 
 

 

  
Rune Friberg Lyme forsker i libanesisk politik ved Dansk Institut for Internationale 
Studier og arbejder i øjeblikket på en bog om Hizb’allahs målsætninger, midler og 
relationer, som udgives ved Gyldendal i efteråret. 
 

Af Rune Friberg Lyme  
 
Den langvarige politiske konflikt i Libanon flammede i starten af maj op i de blodigste 
sammenstød, som Libanon har set siden borgerkrigens afslutning i 1990 med omkring 65 dræbte 
og 200 sårede. Konflikten har i over halvandet år polariseret og lammet landet, hvilket har 
medført stor spænding og frustration i landet og en risikabel regeringsbeslutning fik bægeret til at 
flyde over. De væbnede kampe kan få langt mere vidtrækkende konsekvenser for libanesisk 
politik end Julikrigen i 2006 ved at have rystet magtfordelingen både mellem de politiske parter og 
internt i de største konfessionelle grupper, hvilket har potentialet til muligvis at skubbe konflikten 
ud af det nuværende dødvande.  
 
 
Politisk lammet  
Libanon har siden Syriens tilbagetrækning været lammet politisk som følge af en magtkamp 
mellem to lejre, der som en stor kile har splittet landet på tværs af konfessionelle grupper. 
Libanon er et konfessionelt demokrati, hvor man fordeler politiske og administrative positioner 
langs konfessionelle linjer for at reflektere landets store mangfoldighed i religiøse grupper. Hver 
af de store konfessionelle grupper er tildelt et givent antal politiske og administrative 
toppositioner, som i nogen grad skal reflektere diversiteten i landet. Disse politiske poster har 
samtidig gjort det muligt for de politiske ledere at fordele ressourcer ud til netop deres støtter, 
som oftest er geografisk koncentrerede, hvilket har gjort positionerne særdeles attraktive og 
afgørende. Systemet medfører, at der internt i hver konfessionel gruppe kæmpes om de 
tilgængelige positioner, og for at opnå politisk styrke må de politiske aktører indgå alliancer på 
tværs af de konfessionelle grupper.  
 
I den aktuelle polariserede situation står en Hizb’allahledet alliance med navnlig meget 
indflydelsesrige kristne og drusiske allierede, som bakkes op ad Syrien og Iran, i opposition til en 
regeringsstøttende koalition, som først og fremmest består af den sunnimuslimske leder Saad 
Hariri, den traditionelle druserleder Walid Jumblatt og flere kristne partier, som nyder bred 
regional arabisk og international vestlig opbakning, mest signifikant fra USA og Saudi Arabien.  
Den eksisterende konflikt handler i bund og grund om det samme som alle andre konflikter i 
Libanon siden landets selvstændighed i 1943, nemlig den politiske magtfordeling. Den 
fordelingsnøgle, som anvendes til fordeling af positioner er stærkt forældet i forhold til den 
aktuelle demografi. Dette sættes på spidsen i spørgsmålet om Hizb’allahs væbnede modstand 
mod Israel. Hizb’allah anser en væbnet modstand mod Israel for at være af eksistentiel 
betydning, og sikringen heraf mod indenlandsk og udenlansk pres som vital.  
 
 
Ømt punkt ramt hos Hizb’allah  
Da den libanesiske regering og den regeringsstøttende koalition den 6. maj 2008 besluttede at 
forflytte Beiruts lufthavns sikkerhedschef og ulovliggøre den væbnede islamiske organisation 
Hizb’allahs kommunikationsnetværk ramte regeringen dermed et ekstremt ømt punkt hos 
Hizb’allah. Hizb’allah betragter nemlig det underjordiske telekommunikationsnetværk som vital for 



den væbnede modstand og anså derfor beslutningen om at fjerne det som en krigserklæring fra 
en regering, der løb USA's og Israels ærinde  
Dette fik for første gang nogensinde Hizb’allah til at vende sine våben mod politiske modstandere 
udenfor den shiitiske befolkningsgruppe i Libanon. På baggrund af seks dages kamp mod 
regeringspartiernes militser formåede Hizb’allah og organisationens allierede at demonstrere 
deres absolutte militære overtag ved at overtage kontrollen over områder, som var domineret af 
Hariris sunnimuslsimske al-Mustaqbal bevægelse og Walid Jumblatts drusiskdominerede 
områder inden de blev videregivet til hæren, der forholdt sig neutral i konflikten.  
 
 
Magtpolitisk rystetur  
Kampene har forrykket magtbalancen mellem de politiske modstandere, idet den 
Hizb’allahledede opposition står tilbage som klar sejrherre. Det har samtidig forrykket 
magtbalancen internt i de politiske grupper. Rysteturen er primært gået ud over den traditionelle 
druserleder Walid Jumblatt, som har set sin magtbase blevet undergravet i det drusiske samfund 
i forhold til sin mangeårige rival, den Hizb’allah-allierede Talal Arslan. Vigtigere er det dog at 
kampene også for koalitionsleder Saad Hariri, har vist sig omkostningstunge. Al-Mustaqbals 
nederlag i Beirut er i overhængende risiko for at medføre en erodering af organisationens 
indflydelse i det sunnimuslimsk domineret nord til fordel islamisk radikalisering af sunni 
befolkningen i nord. En sådan radikalisering blandt sunnibefolkningen vil forøge risikoen for 
borgerkrig markant, hvilket fordrer en hurtig politisk løsning inden udviklingen for alvor tager fart.  
Men også for Hizb’allah kan kampene vise sig dyre. Ved for første gang at have vendt våbnene 
indad, har organisationen de-legitimeret sine egne våben i mange libaneseres, navnlig 
sunnimuslimers, øjne. Dermed risikerer de at miste 17 års hårdt arbejde for at fremstille sig som 
såvel hele Libanons beskytter som spydspids for den pan-islamiske nation, ummah, i kampen 
mod Israel og en grundpille for egen succes nationalt og regionalt. Dette kan gøre Hizb’allah 
mere villige til at søge en aftale.  
De væbnede kampe kan således have rystet posen nok til skabe tilstrækkeligt momentum til at 
bryde den politiske dead lock, som Libanon befinder sig i.  
De netop indledte forhandlinger i Doha, Qatar, ledet af den Arabiske Liga, kan således danne 
basis for behersket optimisme, men man behøver næppe at forhaste sig for at få lagt 
champagnen på køl. Kernen for forhandlingerne bliver nemlig, hvorvidt øget magt til Hizb’allah 
kan accepteres. Uden en markant forøget politisk indflydelse til den Hizb’allah-ledede opposition 
synes en løsning af den politiske krise usandsynlig. Ikke desto mindre bliver tildelingen af mere 
magt til Hizb’allah (for) store kameler at sluge for internationale og regionale magtfaktorer som 
USA og Saudi Arabien.  
 
Yderligere information om konflikten i Libanon kan findes i et DIIS brief af undertegnede, som 
skitserer baggrund og parter i konflikten og analyserer de væbnede kampes konsekvenser. 
Briefet kan i løbet af denne uge findes på diis.dk.  
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