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Gaddafi – det ondes fyrste 

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

DR2, 18.02.2014, 90 min. 

Absolut magt korrumperer. Det vidste Shakespeare. Og det viser den chokerende, undertiden morsomme 
og i hvert fald fængslende beretning om den libyske diktator Muammad Gaddafis gruopvækkende og 
hemmelige verden. Det er historien om den rå, absolutte og uhæmmede magt udøvet af en genial galning, 
der uden forskel terroriserede sine libyske landsmænd og de vestlige lande. En diktator med så mange 
oliemilliarder, at han kunne gøre alle sine drømme til virkelighed. Og gjorde det sammen med en stab af 
hofsnoge fra kernevåbensmuglere til lejemordere. 

Advarsel: Udsendelsen indeholder mange særdeles voldsomme scener. 

 

 

 

Billedet er fra tv-udsendelsen. 

 
Faglig relevans/kompetenceområder 
 
Historie, stx: 
1914-1989: Kampen om det gode samfund 
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1989-i dag: Det globale samfund 
 
Samfundsfag A, stx: 
International politik 

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

 
Dansk A stx 
Det mediemæssige stofområde 

- dokumentartekster 
 
 

Ideer til undervisningen 
Dokumentarudsendelsen giver en kronologisk gennemgang af Gaddafis liv og styre fra han kom til magten 
til han blev styrtet under det arabiske forår. Tv-udsendelsen giver – gennem interviews med centralt 
placerede personer og en række arkivklip - et særdeles grundigt indblik i, Gaddafis styre udviklede sig 
gennem årene. Vi hører om de alle de forskellige interessenter, der har været med til at præge hans styre. 
Vi hører om hans utallige ofre gennem beretninger fra ofrene selv og øjenvidner. Og ikke mindst hører vi 
om det storpolitiske spil, der har været om Gaddafi og Libyen igennem flere årtier. 
Historie: Udsendelsen kan give et indblik i virkelighedens grusomhed og det (stor)magtpolitiske - nogle 
gange – tvivlsomme spil. Hvis man arbejder med emner som ”Stormagtspolitik”, ”Det arabiske forår”, 
”Terrorbevægelser” etc. kan man her få en glimrende indføring i en væsentlig brik i dette spil. 
Ligeledes vil udsendelsen være et glimrende supplement til undervisningen i International politik i 
Samfundsfag. Dokumentaren kan danne baggrund for arbejdet med prioriteringer i det globale geopolitiske 
spil. 
Udsendelsen vil tillige være oplagt at bruge i dansk i forhold til arbejdet med det mediemæssige område 
ved at fokusere på dokumentargenren. 

 
 

 

Denne udsendelse indgår i materialesættet ”Det arabiske forår”. 

 


