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Gamle ledere og autoritære regimer fra den kolde krig forblev ved magten i Mellemøsten og kunne længe
modstå den nye verdensordenens demokratiske vinde. De amerikansk ledede invasioner i Afghanistan og Irak
skabte en ny situation, hvor lederne mærkede gulvet ryste og oppositionerne begyndte at røre på sig.
Magtopgøret i Irak bremsede i en periode processen, men herefter kom der gang i forandringsprocessen.
Under det arabiske forår i 2011 faldt tre prominente ledere fra tinderne: Bent Ali i Tunesien, Mubarak i
Egypten og Gaddafi i Libyen. Andre steder blev reformer sat i gang, mens Assad-styret i Syrien prøvede at slå
opgøret ned med borgerkrig til følge. Demokrati i Mellemøsten fortæller historien om forandringsprocessen og
diskuterer teser om demokratisering i Mellemøsten. Regionen står over for mange udfordringer og opgør, men
tiåret efter 9/11 blev en opbrudsfase, hvor der blev sagt farvel til koldkrigstidens arv og styreformer.
Bogens forfattere Birthe Hansen og Carsten Jensen er tilknyttet Institut for Statskundskab ved Københavns
Universitet. Indholdsoversigt Forord Kapitel 1. Det arabiske forår og socialiseringstesen Kapitel 2. Pres og
modstand Kapitel 3. Krige og demokratisering: Afghanistan og Irak Kapitel 4. Demonstranter og militær:
Tunis og Egypten Kapitel 5. Borgerkrig og intervention: Libyen Kapitel 6. Konfrontation: Syrien Kapitel 7.
Reformer fra oven: Monarkierne Kapitel 8.

En fortløbende proces Kapitel 9. Unipolaritet og demokrati Litteratur
I dag findes betegnelsen ikke i dansk lovgivning, men anvendes i både den. Hvordan dannes huslejen.
Mødestedet er Folkevirke, Niels Hemmingsens Gade 10, Emma Gads. Samfundskritik og kontroverser Kritik
af Israel. Undervisningstemateriale om de politiske forandringer i Mellemøsten og Nordafrika Undervisning
om Det Arabiske Forår En bølge af politiske forandringer er skyllet. Krigsspillet mod lejerne i det. Stop
regeringens privatisering af det almennyttige boligbyggeri. Udfyld formularen for at sende en mail med et
link til følgende side: http://um. Vi tilbyder en Indien rundrejse til det nordlige, og en til det sydlige Indien
Send e-mail Close mail form. I dag findes betegnelsen ikke i dansk lovgivning, men anvendes i både den.
Alt materiale er tilrettelagt ud fra. Bogen beskriver forskellige typer umyndiggørelsesprocesser, der fratager
mennesker deres mulighed og evne for at ytre sig kritisk. Stop regeringens privatisering af det almennyttige
boligbyggeri. Med rejsevejledninger, nyheder og information om udenrigspolitik, Eksportrådet, Danida, hjælp
i udlandet Tag med os på rejse til Indien og se verdensklasse seværdigheder bl.
Det sker ikke sjældent at lærere, pædagoger, og andre som har kontakt til unge finder de unges sprog,
meninger og udtryksformer bekymrende eller vanskelige at forstå. Taj Mahal. Samfundskritik og
kontroverser Kritik af Israel.

