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Demokrati i Mellemøsten Carsten Jensen Hent PDF 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.
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