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Anmeldt af Heidi Jensen
Bogen blev angrebet med en holdning til, at det nok bare var endnu et hurtigt skriv om noget som
var kendt i forvejen, men jeg blev meget forundret, da bogen er skrevet efter det, som jeg normalt
foretrækker at undervise efter, nemlig: Hvad er situationen nu? Hvad ligger til grund for det, og
hvordan kan vi bruge det til at analysere fremtiden?
Indledningen er en velskrevet gennemgang af Det Arabiske Forår i perioden 2010-2011. Det
belyses sagligt og er yderst gennemarbejdet og især vinklen med, hvorfor det kun var nogle lande,
der deltog er velovervejet og relevant.
Den historiske gennemgang er utrolig fangende, og selv om jeg troede, at jeg kendte en del til
Mellemøstens historie, er der mange nye vinkler, og de udvalgte delemner er relevante for at belyse
og forstå optakten til Det Arabiske Forår. De religiøse retninger beskrives nøgternt og giver et
fantastisk overblik og gør det nemt at forstå indholdet.
Det er positivt, at der er mange som kommer til orde i bogen, bl.a. emnet som kvinders rettigheder
og vestens holdning til de implicerede landes regeringer er yderst interessante.
I bogen er der mange kilder som kan bruges i undervisningen, når der skal arbejdes med kildekritik
og de vinkler, som skitseres, kan give grundlag for mange gode diskussioner i undervisningen, dog
er den for avanceret til grundskolen og bør benyttes i gymnasiet eller i voksenundervisning.
Bogens illustrationer er velvalgte og underbygger teksten.
En bog som kan læses som indføring i emnet, men som også kan bruges til at få styr på alle de delbrudstykker, vi er blevet præsenteret for i medierne. Som opslagsværk gør den sig ikke så godt, da
den er bedst i sin helhed.
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