
midt i den globale recession bragte Den Internationale Valutafond (IMF) i juli en glad og
forbløffende nyhed: Mens den globale økonomi bremser hårdt op, skaber vedholdende reformer
og institutionsopbygning udsigt til en pæn økonomisk vækst på 7 pct. i det palæstinensiske selv-
styreområde på Vestbredden.
     Stort set samtidig udsendte IMF en rosende erklæring om Egyptens økonomi, der lovpriste de
økonomiske reformer, der blev søsat i 2004 og stadig leverer en vækst på 4 pct. trods den globale
recession. 
     Imens er Syrien bag kulisserne ved at varme sine relationer til USA, og Saudi-Arabien styrer
mod en tilsvarende nedkøling over for Iran. De økonomiske realiteter i Irak er stadig anyone’s
guess. Så vidt det kan vurderes, går det trods alt i den rigtige retning, men oppositionens taktik
forud for den amerikanske tilbagetrækning slører billedet.
     Dette er blot nogle vidnesbyrd om et spirende tøbrud i Mellemøsten og den muslimske verden.
Det er ikke bare af økonomisk art. Også politiske reformkræfter er ved at få vind i sejlene og presser
bagstræberiske og traditionsbundne grupper inden for islam bagud.

Politisk modernisering
I Iran står det således klart, at præstestyret i dets nuværende udgave lever på lånt tid. Siden 1979
har der eksisteret en politisk facade i form af parlament og en regering, men udelukkende som en
formel ramme om at gennemføre beslutninger truffet af præstestyret. De sidste måneders begivenheder
viser, at systemet er ved at krakelere. Det er uklart, om præstestyret vil reagere på uroen omkring
præsidentvalget  ved formelt at tiltage sig mere magt, dvs. afskaffe parlamentet, eller om de kredse,
der har benyttet sig af de institutionelle rammer, har fået styrke til at presse præstestyret i defensiven. 
     Styret vandt første runde i forbindelse med præsidentvalget og formåede at tiltage sig kontrollen
med de elektroniske medier, herunder mobiltelefoner og internet, hvilket bremsede de reformvenlige
kræfters offensiv. Men prisen herfor er politiske skridt, der på lidt længere sigt underminerer magt-
haverne. 
     Det er muligt for et land at isolere sig fra omverdenen – sådan som også Nordkorea og Myanmar
gør – hvis man er villig til at betale den økonomiske pris. Det er derimod ikke muligt at opretholde
en delvis deltagelse i det globale samfund, sådan som Irans præster har forsøgt. Der er huller i
kontrollen med kommunikation med omverdenen, og selvom de hurtigt kan lukkes, opstår nye.
Det er også en erfaring, Kina har gjort.
     I Indonesien, der huser verdens største muslimske befolkning, har der i år været parlaments-
og præsidentvalg. Her udraderede de sekulære partier på det nærmeste de muslimske og religiøse
partier, der nu er reduceret til marginale deltagere i det politiske spil. Ved parlamentsvalget i april
indkasserede de islamiske partier det laveste antal stemmer, siden Indonesien i 1997 indledte sin
demokratiske proces. Ved præsidentvalget i juli var alle tre ledende kandidater sekulære. To af dem
forsøgte at appellere til de religiøse grupper ved at lade deres ægtefæller fotografere med tudung
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(tørklæde). Præsident Yudhoyono, med ægtefælle uden tørklæde og i vestligt snit, blev genvalgt
på nærmest triumferende vis.
    Også kampen mod terror byder på positive meldinger. I Pakistan menes en af de ledende

terrorister, Baitullah Mehsud, dræbt. I Indonesien troede man et kort øjeblik at have fået ram på
landets mest eftersøgte terrorist, Noordin Top. Det viste sig at være en af hans medarbejdere, men
til gengæld fem andre i nettet inden de nåede at søsætte deres planer.
     Det interessante er, at angreb på ledende terrorister nok baseres på elektronisk spionage,
anvendelse af droner, som fjernstyres mod deres mål, etc. Men de kræver også information om,
hvor de pågældende opholder sig – menneskeligt tilvejebragte efterretninger. De seneste måne-
ders resultater antyder, at terroristerne er ved at tabe indflydelse på befolkningerne til regeringerne
og deres politimæssige og militære styrker. 
     Tingene kan hurtigt ændre sig, men her og nu er tendensens tydelig fra Mellemøsten til Indonesien:
Terroristerne er trængte. Nok ser man stadig terrorhandlinger – forrige år i Mumbai og for en
måneds tid siden i Jakarta. Men det samlede indtryk er, at terroristerne får sværere ved at føre deres
trusler ud i livet, i takt med at sekulære kræfter og verdslige magthavere vinder indflydelse i den
muslimske verden.

Økonomisk opsving
Den vigtigste drivkraft i det politiske opbrud er reelle økonomiske forbedringer. For gruppen af
olie importerende lande fra Marokko i vest til Pakistan i øst skønner IMF en samlet økonomisk
vækst på 3,2 pct. i 2009. Ved siden af Vestbredden og Ægypten kan man fremhæve Indonesien,
der spås en vækst på 4 pct., Pakistan (3,5 pct.) og Irak (5-6 pct.)
     For et land som Iran sniger vækstskønnet sig derimod kun lige op over nul (0,5 pct.), og
inflationen er nær ved 20 pct. Den iranske økonomi er stærkt afhængig af olieprisen, og de lavere
olie priser har udhulet den økonomiske formåen med både uden- og indenrigspolitiske konsekvenser. 
     For Vesten giver udviklingen anledning til at genoverveje den politiske strategi over for den mus-
limske verden. Der tegner sig en enestående historisk chance for at bygge bro til denne del af
verden og inddrage den i den økonomiske globalisering. 
     En dugfrisk opinionsanalyse fra Pakistan foretaget af nyhedskanalen Al Jazeera og Gallup un-
derstreger endnu en gang, at det er op til de pågældende lande selv at trække det tunge læs, mens
udefrakommende pres, navnlig fra USA, i vidt omfang er kontraproduktivt. 59 pct. af den pakistanske
befolkning ser USA som den største trussel, mens  18 pct. peger på Indien og blot 11 pct. på Taleban.
Men 41 pct. støtter den pakistanske regerings offensiv mod Taleban, mens blot 24 pct. er imod. I
spørgsmålet om dialog med Taleban “forudsat at betingelserne er til stede”, er den pakistanske
befolkning delt.
     Undersøgelsen bekræfter, hvad iagttagere har vidst i i adskillige år: At Vesten kan hjælpe – men
ses det som indblanding, vender stemningen. Nøjagtig det samme gælder faktisk støtten til Taleban.
Ses denne bevægelse som udefrakommende, er befolkningen ikke positiv. 
     Nøglen til at styrke den muslimske verdens moderniseringsproces er ikke at vælte ind med
militær, men at støtte den pågældende regerings egen indsats for indefra at skabe reformer, som
befolkningerne oplever et ejerskab til. 

Kampen om sjælene

Traditionsbundne religiøse
kræfter er mange steder ved
at miste grebet om
befolkningen. 


