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JERUSALEM: Det kræver stort mod – og vrede 
– at sætte sig op mod styret i Egypten. Vreden 
er der, viser en Facebook-side, der i løbet af få 
dage har samlet omkring 90.000 støtter til de-
monstrationer imod tortur, korruption, fattig-
dom og arbejdsløshed.

I går viste det sig, at også modet nu er til stede 
i en sjælden grad. En række demonstrationer 
opstod tilsyneladende uden egentlig koordi-
nering forskellige steder i hovedstaden Cairo 
og i andre byer som blandt andet den vigtige 
havneby Alexandria.

Skønnene over antallet af deltagere varierer, 
og Reuters vurderer, at helt op til 20.000 kan 
have været på gaden.

»Dette er marchen mod frihed, som jeg har 
ventet på hele livet,« siger 25-årige Saeed Re-
faat i Cairo. 

Mange af demonstranterne råbte slagord di-
rekte rettet mod præsident Hosni Mubarak, 
mens de i går eftermiddag samlede sig foran 
en retsbygning og marcherede videre gennem 
det centrale Cairo.

»Gamal, fortæl din far, at egypterne hader 
ham,« råbte demonstranter med en henvis-
ning til Mubaraks søn, der er nævnt som en 
mulig efterfølger ved præsidentvalget senere 
på året. Den 82-årige Mubarak har regeret lan-
det siden 1981.

Mindst 20.000 betjente – og sandsynligvis 
væsentlig flere – var i går blevet udstatione-
ret bare i den egyptiske hovedstads centrum, 
oplyste en kilde fra sikkerhedsstyrkerne til 
AFP. En politiofficer i Cairos centrum sagde, 
at »vi har ordrer til ikke at støde sammen med 
dem«. Ifølge Twitter-beretninger og andre 
internetkilder udviklede situationen sig hen 
under aften sig dog til deciderede gadekampe, 
der gjorde centrum til en »krigszone«, og hvor 
sikkerhedsstyrker ifølge oplysningerne brugte 
knipler, vandkanoner og tåregas. Der var også 

rapporter om, at demonstranter i flere tilfælde 
havde overtaget.

Dagen i går var blevet udnævnt til »Vredens 
Dag« på en Facebook-side, der opfordrede til 
demonstrationer, og demonstrationerne i går 
bliver set som en test på, om udviklingen i Tu-
nesisen har givet protesterne nyt mod.

Internetgeneration på gaden

Især må det give regimet stof til eftertanke, at 
det denne gang er internetgenerationen, som 
er på banen og derfor tilsyneladende ikke fat-
tige grupper som tidligere har demonstreret 
mod fødevarepriserne. Det Muslimske Bro-
derskab havde således afstået fra officielt at 
tilslutte sig protesterne.

»I min bog vil det være en succes, hvis vi får 
fat i en tiendedel af de omkring 80.000 men-
nesker, der støtter initiativet online,« skrev 
bloggeren Issandr El Amrani inden demon-
strationerne var i gang. 

Tidligere internetkampagner er løbet ud i 
sandet, mens myndighederne med konse-
kvent og brutal magtanvendelse som oftest 
har holdt antallet af demonstranter nede på 
nogle få håndfulde, som i det store og hele har 
kunnet ignoreres. Også den officielle opposi-
tion holdes i kort snor.

Ved parlamentsvalget i efteråret trak først de 
vestvendte partier og derefter Det Muslimske 
Broderskab sig på grund af vold mod kandi-
dater, politisk undertrykkelse af valgkampen 
og selve valghandlingen, som de kritiserede 
for omfattende valgsnyd. Også Egyptens vig-
tige allierede USA rettede en lammende kritik 
mod den udemokratiske valghandling. 

Mærkes i Jordan 

Også i kongeriget Jordan har man mærket de 
tunesiske rystelser med demonstrationer i 
klassen med få tusinde demonstranter på ga-
den de seneste fredage i flere jordanske byer. 
Nye protester er ventet den kommende fre-
dag. Trods demonstrationernes forholdsvis 
beskedne størrelse hæfter flere iagttagere sig 
ved, at det er en sjælden kritik af regimet un-
der den snart 49-årige kong Abdullah II. 

Protesterne er rettet mod dårlige levevilkår 
og høje priser og mod den upopulære premi-
erminister, Samir Rifai. Kun indirekte er den 
magtfulde konge, der enevældigt udpeger re-
geringen, blevet inddraget, men hastige tiltag 
for at sænke priser på basisvar som sukker og 
ris samt brændstof understreger, at styret ta-
ger protesterne meget alvorligt.B
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Egyptiske demonstranter tørnede i går sammen 
med egyptisk politi i det centrale Cairo under en 
demonstration. De vil have præsident Hosni Mu-
barak afsat og ønsker reformer.  
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TUNIS: Tunesiens tidligere enevældige præsi-
dent, Zine el Abidine Ben Ali, begik mindst en 
afgørende fejl – ud over sammen med sin fa-
milie at plyndre landet for milliarder af dollar, 

da han lod landets unge uddanne sig.
Det er sket i et omfang, som man skal lede 

langt efter i den arabiske verden, og som ikke 
finder sit sidestykke i noget andet nordafri-
kansk land.

Forrige lørdag måtte Ben Ali og hans lige så 
hadede kone, Leila, sande, at kombinationen 
af en veluddannet befolkning, adgang til in-

Jasmin-revolutionen  
var uundgåelig
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RABAT: Byen ligner ellers sig selv. Slørklædte 
og parisermodeller, jakkesæt og djellabaer, 
spadserer stilfærdigt rundt side om side i Ma-
rokkos hyggelige hovedstad, mens politiet nø-
jes med at dirigere trafikken. Men under over-
fladen syder det. 

»På cafeer, markeder og hvor folk ellers mø-
des, taler man ikke om andet end Tunesien,« 
forklarer journalisten og systemkritikeren 
Omar Brouksy med begejstring i øjnene og 
fortsætter:

»I lang tid har det næsten været tabu at dis-
kutere politik. Marokkanerne var mere op-
taget af hverdagens problemer. Men nu følger 
alle med time for time og spørger selvfølgelig 
sig selv, om det samme kunne ske her.«

For Marokko og Tunesien ligner på mange 
punkter hinanden. Også i Nordafrikas vest-
ligste land er ungdomsarbejdsløsheden tårn-
høj – 20 pct. ifølge officielle men givetvis ikke 
særlig realistiske tal. Målt på fattigdom står 
det oven i købet – især uden for de store byer 
– langt værre til end i Tunesien.

Samtidig har Marokko, der ellers blev regnet 
for et af den arabiske verdens mest åbne lande, 
i de seneste år gennemgået, hvad Brouksy be-
tegner som en benalificering.

»Vigtige folk omkring kongen har beundret 
Ben Ali-regimet som en succesfuld model. 
Autoritær men økonomisk effektiv. De har nu 
fået noget at tænke over,« siger journalisten.

Del i olien

Det samme er tilfældet i nabolandet Algeriet, 
hvor der gennem de seneste uger flere gange 
har været tilløb til opstand. I begyndelsen af 
januar blev mindst fem dræbt og 800 såret un-
der uro inspireret af i Tunesien.

I weekenden blev en mindre demonstration 
arrangeret af den demokratiske opposition 
opløst med hård hånd. Få hundrede aktivister 
blev lynhurtigt overmandet af en talstærk or-
densmagt, der ikke tog nogen chancer.

Algeriet har også oplevet en serie bonzoa-
ktioner som den, der indledte det tunesiske 
oprør, da en arbejdsløs datalog og frugtsælger 
begik selvmord i protest. Et fænomen, der for-
leden inspirerede en barsk karikaturtegning i 
avisen Liberté, hvor en algerier kræver sin del 
af landets olierigdomme for at bruge den til at 
brænde sig selv af. 

I Marokko har landet foreløbig undgået uro-
ligheder. Bl.a. fordi myndighederne af al magt 
forsøger at dæmpe gemytterne.

Politiet har fået ordre til at behandle gade-
handlere med fløjlshandsker, og samtidig er 
regeringen gået i dialog med gruppen af unge 
arbejdsløse akademikere.

»De har ellers demonstreret uden for parla-
mentet i årevis, uden at nogen tog notits af det. 
Regimet forsøger at købe sig tid i håb om, at 
stormen driver over af sig selv,« vurderer Omar 
Brouksy, der ikke tør spå om udfaldet.

»For blot en måned siden havde ingen forud-
set Ben Alis fald. De nordafrikanske lande er 
totalt uforudsigelige. Alt kan ske når!«.

Alt kan ske i 
Marokko og 
Algeriet

Dønninger. Tusinder 
gik i går på gaden i 
en sjælden protest, 
der udviklede sig til 
regulære gadekampe 
med sikkerhedsstyr-
kerne.

ternet og billige kinesiske computere ikke i 
længden er gangbar for et styre, der holder sig 
ved magten gennem censurerede medier og 
brutal undertrykkelse. 

Da Ben Ali sammen med sin kone stak halen 
mellem benene, blev han ramt af præcis den 
boomerang, som demonstranterne på gader-
ne i Tunis og andre store tunesiske byer netop 
nu udgør.

Derfor er en af Tunesiens mest respekterede 
mediepersonligheder, redaktør og ejer af uge-
avisen Republika, Moncef ben Mrad, overbe-
vist om, at tiden ikke kan skrues tilbage, når 
støvet har lagt sig fra den igangværende re-
volte:

»Vi er blandt det fåtal af lande, der har inve-
steret store summer i skoler og universiteter, 
og derfor er der uddannede tunesere over alt 
og de er åbne over for Europa, er på Facebook, 
på internettet og har kontakt med turister,« 
siger han, mens en af hærens helikoptere lar-
mende cirkler over kvarteret.

Som en understregning peger han på den 
26-årige arbejdsløse akademiker og frugtsæl-
ger Mohamed Bouazi, som i december satte 
ild til sig selv i en by i det sydlige Tunesien og 
startede den igangværende revolution. 

»Han var ikke en analfabet,« siger redaktø-

ren, der heller ikke tvivler på, at den tunesiske 
revolution vil have en afsmittende effekt på 
andre lande i Nordafrika.

Demonstrationer og rygter

Den tunesiske hovedstad er ved siden af de-
monstrationerne fuld af rygter om, at den 
midlertidige premierminister Mohammed 
Ghannouchi vil smide de ministre ud af rege-
ringen, som har været tilknyttet præsidentens 
parti RCD. Både det samt hele den midlerti-
dige regerings afgang har været blandt slag-
ordene for de tusindvis af demonstranter, der 
gennem flere dage og nætter har belejret pre-
mierministerens regeringskontorer. 

Men det er ikke udpræget nogen god idé, at 
den midlertidige regering går af, mener en eks-
pert i den tunesiske forfatning, Mohammed 
Outaiel Draief, der siden midten af 1990erne 
har undervist på Tunis Universitets juridiske 
fakultet: »Det vil efterlade et magttomrum, 
der ikke er ønskværdigt,« mener han.

Samtidig er han af den klare opfattelse, at det 
vil være bedst, hvis de planlagte demokratiske 
valg, der efter grundloven skal holdes indenfor 
to måneder, bliver udskudt nogle måneder, så 
de politiske partier kan nå at føre en ordentlig 
valgkamp.

Oprør. Hvis despoter uddanner deres befolk-
ninger eller give dem adgang til frie medier, kan 
det ende galt. Det er revolten i Tunesien et meget 
aktuelt eksempel på.

TUNESIEN: Mohamed Bouazizi satte ikke 
bare sig selv men hele regionen i flammer, 
da han 17. december i protest mod myn-
dighederne satte ild til sig selv. Protesterne 
bragte præsident Zine al-Abidine til fald.

ALGERIET: Adskillige byer har været udsat 
for uroligheder de seneste uger i protest 
mod stigende fødevarepriser. Mindst to er 
dræbt og fire mennesker har sat ild til sig 
selv i forskellige provinsbyer i sidste uge.

EGYPTEN: Mindst otte mennesker har 
sat ild til sig selv de seneste uger for at 
understrege deres protest mod stigende 
priser og dårlig levestandard. Protester 
mod regimet har bredt sig via internettet 
og på Facebook.

JORDAN: Relativt små men hidtil usete 
demonstrationer rettet mod den upopu-
lære regering er gennemført de seneste to 
fredage.

DET PALÆSTINENSISKE SELVSTYRE: Sym-
patidemonstrationer med det tunesiske 
folk er gennemført i Jerusalem og Gaza-stri-
ben. En planlagt demonstration i Ramallah 
blev forhindret af selvstyret.

LIBANON: En voldsom politisk krise 
eksploderede i går i gadeuro og demonstra-
tioner mod etableringen af en Hizbollah-
styret regering.

Kilder: reuters/tau
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Brændpunkter i Nordafrika

Det ulmer. Mens der 
allerede har været 
flere algeriske tilløb til 
opstand, hersker roen 
foreløbig i Marokko. 
Men under overfladen 
er alt i bevægelse.

b.dk/blogs B
 Blog med Kristian Mouritzen om Egypten. Kom-
menter på b.dk og se tidligere blogs. 

REdigEREt af Pia BøgEluNd. layout: lEa KiRstiNE giNdiN / FOKUS /24. BERLINGSKE  /  1.SEKTION  /  ONSDAG 26.01 .2011 / FOKUS /               .25BERLINGSKE  /  1.SEKTION  /  ONSDAG 26.01 .2011


