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Arabisk vår 2011
Referat från seminariet den 10 maj 2011
av Jan Blomqvist

den dramatiska utvecklingen i arab
världen under våren 2011 föranledde Kungl 
Krigsvetenskapsakademiens säkerhetspoli
tiska avdelning VI att den 10 maj 2011 i 
Försvarshögskolans lokaler anordna ett mi
niseminarium under rubriken ”Vad sker och 
vart går utvecklingen i Nordafrika och Mel
lersta Östern?” Till seminariet hade anord
naren, ledamoten Johan Tunberger, lyckats 
engagera en rad av landets främsta exper
ter på området som inledare och paneldelta
gare. Seminarieordförande var ledamoten, 
ambassadören Mats Bergquist. Seminariet 
var föremål för tvinspelning av SR Samti
den för att sändas i Kunskapskanalen.
 I sina hälsningsord sade Tunberger att 
försök att analysera den nuvarande ut
vecklingen var som att skjuta på rörligt 
mål. Den utlöstes av en ruptur i Tunisien 
– en självbränning efter vilken världen inte 
är densamma – och utlöste malströmsut
vecklingar med en dramatisk dynamik. En 
inskription på en husvägg i Tunis: Vive le  
peuple – vive Facebook!”
 Den första sessionen hade temat ”Re
volternas sociala och politiska drivkraf
ter”. Inledare var professor Mohammad 
Fazlhasemi, idéhistoriker från Umeå uni
versitet. Han menade att skeendet kunde 
verka otroligt, men att beskriva det som en 
blixt från klar himmel vore fel. Islamfors
kare hade länge insett att ett utbrott skul

le komma, men hade inte kunnat säga när. 
De grundläggande orsakerna hade funnits 
och utvecklats under lång tid. En sådan or
sak är den demografiska sammansättning
en med en stor ung befolkning, drabbad av 
mycket hög arbetslöshet och starkt frustre
rad över korruption och samhällsinstitu
tionernas ineffektivitet. 
 En annan grundorsak, mindre uppmärk
sammad, är den starka strävan efter demo
krati och mänskliga rättigheter. Krav på att 
människans värdighet ska respekteras upp
repas ofta. Västs stöd för stabiliteten, re
presenterad av regimerna som hotat med 
islamistspöket, har stark kritiserats av de 
revolterande. Välbekant är informationsre
volutionens betydelse med IT, mobiltelefo
ner och sociala medier och inte minst tv
kanalen Al Jazeera. De statliga mediernas 
monopol har brutits. 
 Olika grupper i samhället har fått en 
röst och en social och politisk opposition 
har uppstått. Islams politiska mångfald har 
synliggjorts med dess såväl realistiska som 
utopiska inslag, med inre konflikter, mot
sättningar och inkonsekvenser liksom med 
totalitära inslag och begränsning av indi
viders fri och rättigheter. Allt har kommit 
upp till ytan från den egna befolkningen, 
som kräver svar från sina företrädare i oli
ka sociala och politiska frågor.
 I det anslutande samtalet mellan inleda
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ren och Stig Elvemar, f d Sveriges ambas
sadör i Kairo, samt Malin Stawe, handläg
gare av Nordafrika och Mellanöstern på 
Sida, diskuterades bl a skillnaden i utveck
ling mellan de arabiska republikerna och de 
mindre instabila monarkierna, något som 
Elvemar trodde kunde ha att göra med just 
respekten för värdighet. Stawe påpekade de 
härskande regimernas eroderade trovärdig
het och oförmåga att leverera. Högre utbild
ning är t ex oftast inte internationellt gång
bar. 
 Temat för den andra sessionen var Revol
ternas uttrycksformer i olika länder. Inledare 
var docenten vid Södertörns högskola Inga 
Brandell. Även hon betonade intensiteten i 
kravet på att behandlas med värdighet, så
väl i respektive hemländer som immigranter 
i Väst. En annan aspekt är att statssystemen 
i Nordafrika och Mellanöstern i mycket är 
ett resultat av skeendet i Väst. Så är tillkom
sten av Israel ett resultat av antisemitismen i 
Europa och de överupprustade regimerna är 
rester från det kalla kriget. Kriget mot terro
rismen har utnyttjats av regimerna.
 Revolternas uttrycksformer är på många 
sätt likartade men processerna olika. De 
påverkas t ex av motsättningar mellan oli
ka trosriktningar. Konfrontation i Egypten 
mellan salafister och kopter har inträffat 
tidigare. Konflikter mellan shia och sunni 
spiller över från Irak och Afghanistan. Oli
ka krafter kan fiska i grumliga vatten.
 Förutsättningarna för fortsatt politisk ut
veckling varierar. I Egypten äger en sådan 
rum även om den är turbulent. Det gäller 
också i viss mån Tunisien, dit dock strider
na i Libyen spiller över. I det senare landet 
råder i praktiken inbördeskrig i motsats till 
Jemen, trots att där finns mängder av vapen. 
Det finns många likheter mellan utveckling
en i Libyen och Syrien. En viktig skillnad 
är dock att Kadaffi är gammal och uttjänt 
medan alAssad är ung och, som det verkar, 

kraftfull och t o m mer hänsynslös än sin li
byske kollega. 
 En del regimer kan med hjälp av oljein
komster, som i Algeriet och Saudiarabien, 
minska det akuta missnöjet. Utvecklingen 
i kungadömena Jordanien och Bahrain är 
olikartad. I det förra landet har oroligheter
na varit jämförelsevis måttliga och främst 
syftat till konstitutionell monarki. Den mer 
dramatiska och blodiga utvecklingen i Bah
rain, med intervention av bl a Saudiarabien, 
är en följd av landets mycket känsliga stra
tegiska betydelse.
 Positivt är att revolternas gemensamma 
nämnare är krav på frihet, rättvisa och vär
dighet. Demokratikraven är däremot, ännu 
så länge, inte lika uttalade. Likaså har väst
fientliga paroller och panarabism lyst med 
sin frånvaro.
 Några noteringar från det anslutande 
samtalet mellan Inga Brandell, Stig Elvemar 
och SR:s veterankorrespondent Titti Nylan
der: Man såg risker med en alltför snabb 
utveckling. Goda författningsreformer och 
politisk utveckling kräver tid. Arabförbun
det hade visserligen varit avgörande för 
säkerhetsrådets mandat för militärt ingri
pande i Libyen men att förbundet, trots att 
det är den äldsta av alla regionala organi
sationer och trots försök till utveckling, va
rit föga framgångsrikt. Skillnaderna mellan 
medlemmarna är stora. Enighet rådde om 
att Osama bin Ladins död skulle bli en his
torisk fotnot. 
 Man noterade att Israel vid tidpunkten 
för seminariet försvunnit från agendan. Det 
palestinska initiativet till försoning mellan 
Fatah och Hamas är emellertid viktigt och 
kan ha positiva konsekvenser. Egypten sy
nes vilja anta en beskyddarroll över proces
sen och om palestinierna får sina rättigheter 
tillgodosedda, är det tänkbart att Israel kan 
accepteras av arabvärlden. 
 Den tredje sessionen behandlade strate
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giska konsekvenser. Fyra talare gjorde kor
tare inlägg. Ledamoten Mike Winnerstig, 
forskningsledare vid FOI, talade under rub
riken USA:s strategiska spagat. Talet om 
USA:s nedgång som supermakt bör tas med 
en nypa salt. Landet är alltjämt världens 
utan jämförelse militärt starkaste makt. 
Ekonomiskt är USA den starkaste enskilda 
staten, men EU har en större ekonomi och 
Kina kan kanske gå förbi USA om 1020 
år, vilket är synnerligen viktigt. Isolationis
tiska tendenser finns i USA, men energisä
kerheten kräver ändå engagemang i Mellan
östern. Trots Obamas mer ödmjuka attityd 
och USA:s ovilja att anta en ledande roll 
gentemot Libyen är USA:s roll i Nato ändå i 
praktiken helt dominerande.
 Även om USA onekligen har svårt att kla
ra sin ”strategiska spagat mellan olika oros
härdar finns det en strukturell drivkraft att 
inte ge upp den globala ledarrollen. Obama 
kommer troligen att fullfölja USA:s engage
mang. Isolationism säljertrots allt inte bra i 
valmanskåren. 
 Sverige är hårt engagerat i Libyen, något 
som är viktigt för våra relationer med Väst 
och Nato. Vi är starkt berörda av skeendet 
där.
 Johan Tunberger behandlade därefter 
”Europas strategiska dilemma”. Det är ett 
europeiskt egenintresse att utvecklingen i 
Nordafrika och Mellanöstern tar en gynn
sam riktning, inte minst ekonomiskt och 
att de stora underprivilegierade grupperna 
gynnas. I annat fall riskerar främst de eko
nomiskt svagaste staterna i Sydeuropa att 
drabbas hårt. För framgångsrikt och kraft
fullt europeiskt agerande för att stödja en 
positiv utveckling i Nordafrika och Mellan
östern krävs ett betydande statsmannaskap. 
Utsikterna till detta förefaller dock små. In
tressesplittringen inom EU ligger i öppen 
dager och Europa som gemensam vision fö
refaller saknas. Det kommer att straffa sig. 

 Som nästa punkt belyste ledamoten, am
bassadör Mikael Eriksson energifrågor. 
Även om de höga oljepriserna påverkas av 
oro för utvecklingen i Nordafrika och Mel
lanöstern, är ändå den generella efterfråge
ökningen viktigast. Kina är härvidlag den 
viktigaste aktören. Libyens produktion är 
globalt relativt liten, 2 %, men av hög kvali
tet och svårersättbar. Ett långvarigt bortfall 
kan få allvarliga konsekvenser. OPEC har, 
trots löften om motsatsen, inte ökat sin pro
duktion. Endast Saudiarabien har mer bety
dande reserver. Den höga prisnivån kommer 
troligen att bestå en tid framöver.
 Geopolitiskt är den ökade splittringen 
inom OPEC påfallande. Många faktorer är 
osäkra. Några exempel: Iran är kritiskt mot 
Saudiarabien. Qatar har tagit ställning för re
bellerna. Irak har höga ambitioner och stor 
potential. Saudiarabien, nyckellandet, är inte 
längre självklart stabilt och oroas starkt av 
utvecklingen i Bahrain. Nigeria, en stor pro
ducent, rymmer många risker. Det oroliga Je
men ligger vid Röda havets inlopp.
 Ryssland är i sammanhanget en vinna
re med stark budget, stort självförtroende 
och presenterar sig som en stabil leverantör. 
USA går en känslig balansgång. Man agera
de passivt mot Egypten och energisäkerhe
ten styr USA:s agerande mot Saudiarabien.
 Titti Nylander avslutade sessionen un
der rubriken ”Vart går utvecklingen i re
gionen?”. Något avgörande har hänt och 
utvecklingen kan inte vändas, inte ens i Sy
rien, även om den där blivit blodig och kan
ske inte lyckas denna gång. Revolterna har 
hittills varit sekulära men troligen får islam 
en större roll. Turkiet kan vara en förebild. 
Men detta land ser med stor oro på händel
serna. Turkiets utrikespolitik har ställts på 
huvudet. Israel har hittills haft en pålitlig 
fiende i Syrien. I Iran hyser man oro för att 
förlora sin viktigaste allierade, Syrien, och 
därmed kanalen till Hizbollah. 
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 Mellanösterns karta håller på att ritas 
om. Optimismen dämpas något. Vardagen 
är svår. Observera dock att det inte handlar 
om en ”brödrevolution”. Gemensamt för 
revoltörerna är att de övervunnit rädslan. 
Det är otroligt att man vågar protestera i Sy
rien. Fattigdomen är utbredd. Välutbildade 
ungdomar är arbetslösa. Men det handlar 
inte om detta utan om något mycket stör

re. Osama bin Ladin betydde till slut inte 
något. Han predikade i åratal om att störta 
proamerikanska regimer men misslyckades. 
En arbetslös tunisier betydde mycket mer än 
alQaida för den arabiska våren. 

Referenten är pensionerad överste, leda
mot av KKrVA samt sekreterare i Akade
miens avdelning VI.

 

 


