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Amerikansk dokumentar fra 2012. I Yemen er al-Qaeda gået bort fra den hit and run-taktik, som de er 
blevet kendt for, og har i stedet erobret store dele af den sydlige del af landet. I byen Ja'ar med 100.000 
indbyggere har al-Qaedas ledelse afskaffet skatterne, leverer gratis vand og elektricitet og installeret 
kloakering. Selv beduinerne har for første gang i deres liv fået elektricitet. Men selvfølgelig er det ikke alle, 
der støtter den sharia-lovgivning, der er indført, og mange frygter for deres liv. 

 

 

 

Billedet er fra tv-udsendelsen. 

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

– 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 
Tv-udsendelsen giver et indblik i en tilsyneladende ny al-Qaeda-strategi, hvor man prøver på at erobre 
landområder for at oprette et al-Qaeda-styret område. Da udsendelsen er produceret i 2012 er den med til 
at udvide vores forståelse af det, som sker i Syrien-Irak i dag, hvor IS går efter at kontrollere land, med 
henblik på at oprette et kalifat styret af en kalif, byggende på sharia-lovgivning.  
Udsendelsen kommer tæt på al-Qaeda-medlemmer og folk i de underlagte områder, og bliver dermed et 
konkret vidnesbyrd om de forestillinger og tanker, der rører sig. Yderligere ligger der også en solid 
baggrundsviden i forhold til den nye politiske og militære situation som er opstået i Yemen i januar 2015. Så 
ud fra en historie-synsvinkel kan udsendelsen være vigtig i arbejdet med den mellemøstlige, her specifikt 
yemenitiske samtidshistorie. 
 
Ud fra en samfundsfaglig vinkel er udsendelsen også interessant. Der ligger via udsendelsen en mulighed 
for at komme dybere ned i årsagerne til konflikterne i regionen. Hvordan udfoldes islam under al-Qaeda? 
Hvordan er de menneskelige betingelser i eks. et al-Qaeda-domineret område? Hvilke menneskelige 
omkostninger er der? Er konfliktens sande baggrund et spørgsmål om religion eller verdslig magt?  
 
Sidst – men ikke mindst, så er al-Qaedas betydning ud fra et globalt syn, overordentligt interessant at 
undersøge. Hvilken betydning har al-Qaeda for terrortruslen? Kan Yemen eller et andet al-Qaeda-styret 
område blive arnested for terrorister? Er al-Qaeda en trussel mod de åbne vestlige demokratier? Og 
hvordan kan man i en globaliseret verden bedst bekæmpe terrorisme? 
 
 
 
 
Denne udsendelse indgår i materialesættet ”Det arabiske forår”. 

 
 


