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Hævnens pris 

Tema:  Det arabiske forår  
Fag:  Samfundsfag, historie 
Målgruppe: Lærere på gymnasiale uddannelser 

DR2, 22.10.2013, 90 min. 

 

For 11 år siden indledte USA en krig mod Afghanistan, som det meste af verden støttede og så som et 
berettiget selvforsvar efter angrebet den 11. september 2001. I 2014 vil tilbagetrækningen af alle 
fremmede tropper være gennemført og efter flere end 3000 dræbte, efterlader den internationale 
koalition et land på randen af borgerkrig. Her forsøger nogle af hovedpersonerne i den lange konflikt at 
rede de spegede tråde ud i en krig, der i realiteten var drevet af hævntørst. Officerer i den amerikanske 
hær, CIA-agenter, embedsmænd fra Taliban, afghanske krigsherrer, klanledere og afghanske civile, FN-
forhandlere og ngo'ere og ledere og efterretningsagenter fra Pakistan giver deres bud på det altafgørende 
spørgsmål, i hvert fald for afghanerne: Har Afghanistan en fremtid? 

 

 

Billedet er fra tv-udsendelsen. 

 
Faglig relevans/kompetenceområder 
Historie, stx: 
1989-i dag: Det globale samfund 

– Danmarks internationale placering 
– Nye grænser og konflikter. 
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Samfundsfag A, stx: 
 
International politik 

– aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt 
– Globalisering og samfundsudvikling. 

 

Ideer til undervisningen 
Den franskproducerede dokumentar giver et meget detaljeret og velunderbygget billede af krigen i 
Afghanistan, og ikke mindst optakten til krigen. Udover det trækkes der nogle særdeles vigtige tråde tilbage 
til 1989, hvor de sovjetiske styrker efter erkendelsen af nederlaget trak sig ud af Afghanistan.  
Udsendelsen er særdeles veldokumenteret gennem interviews med en meget lang række af krigens 
”aktører”. Personer, der repræsenterer stort set alle involverede i konflikten. Dokumentarens grundighed 
gør den velegnet til at indgå som primært materiale i et forløb i historie om konflikter i det globale 
samfund, hvor der til og med er en særdeles aktuel dansk vinkel hæftet på. 
 
Dokumentaren kan på samme måde indgå i et forløb i samfundsfag om international politik.  I udsendelsen 
får vi oprullet, hvorledes politiske strømninger, hensyn, fejlvurderinger etc. får fatal indflydelse på et helt 
lands eksistens og fremtid. Og samtidig peger dokumentaren på en række problemer, som kan behandles 
selvstændigt: brugen af droner i militært øjemed, finansiering af våben vha. narko/opium, økonomisk 
bistand og korruption, terror etc. 
 

 

 

Denne udsendelse indgår i materialesættet ”Det arabiske forår”. 

 


