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Islamisk Stats fremmarch 

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

DR2, 21.11.2014, 55 min. 

Den amerikanske journalist Martin Smith, der har rapporteret fra Irak siden 2003, afdækker her gennem en 
række dybdeborende interview med irakiske og amerikanske politikere og militærfolk, hvordan ISIS bliver 
finansieret, hvordan gruppen fungerer og ikke mindst, hvordan den har udviklet sig til, hvad en af de 
interviewede kalder 'det al-Qaeda, som Osama bin Laden kun kunne drømme om. 

Advarsel: Udsendelsen indeholder mange særdeles voldsomme scener. 

 

 

 

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: 
Politik 

– magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt, herunder betydningen af 
retssystemet 

– forskellige typer politiske systemer, herunder EU. 

 
International politik 

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

 

Ideer til undervisningen 
Tv-udsendelsen giver – gennem interviews med centralt placerede personer - et særdeles grundigt indblik i, 
hvordan ISIS (IS) er opstået, og hvordan IS har udviklet sig.  
Da USA trækker sine sidste tropper ud af Irak, opstår der en ny politisk og militær situation, som 
sammenholdt med oprøret i Syrien danner baggrund for IS’s opståen. Den irakiske præsident Malikis meget 
hårdhændede behandling af det sunnimuslimske mindretal og andre større eller mindre oppositionelle 
grupperinger skaber en samling omkring den militært kompromisløse gruppering, der ret hurtigt bliver til 
IS. Denne organisation har et konkret mål – i modsætning til andre terrorbevægelser – nemlig et ønske om 
at oprette et kalifat. Hvilket sker kort tid efter! 
Dette skaber en helt ny geopolitisk situation, der truer hele regionen og dermed også Europa og USA. Det 
medfører, at der dannes en ny koalition, som også Danmark deltager i, med det mål for øje at nedkæmpe 
IS. 
Historie: Udsendelsen redegør kronologisk og nuanceret for hele forløbet og situationen som den ser ud i 
dag. Hvis man arbejder med emner som ”Mellemøsten”, ”Det arabiske forår”, ”Terrorbevægelser” etc. kan 
man her få en glimrende indføring i den aktuelle situation og dens baggrund med specielt henblik på 
Islamisk Stat. 
Ligeledes vil udsendelsen være et glimrende supplement til undervisningen i International politik i 
Samfundsfag. Vi kommer tæt på de overvejelser og bevæggrunde som de politiske ledere måtte have. 
Hvorfor handlede Iraks præsident Maliki, som han gjorde? Og hvorfor valgte USA’s præsident Obama først 
forholdsvis sent at gribe ind? Hvilken rolle spiller Saddam Husseins Baath-parti?  
Sidst – men ikke mindst, kan udsendelsen danne baggrund for et mere globalt perspektiv på terror. Hvilken 
betydning har IS for den aktuelle terrortrussel? Er IS arnested for terrorister? Er IS en trussel mod de åbne 
vestlige demokratier? Og er IS med til at sætte den politiske dagsorden i de vestlige demokratier? Hvordan 
kan man i en globaliseret verden bedst bekæmpe terrorisme? 

 
 
 
Denne udsendelse indgår i materialesættet ”Det arabiske forår”. 

 


