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2 Leder

Det går ikkje ein einaste dag utan at nyheitene 
nemner Midtausten, og det er ein av dei mange 
grunnane til at me i ANSA Samfunn ønska å 
fokusere på dette i denne utgåva. I starten av 
dette magasinet får du møte det nye styret i 
ANSA Samfunn, der det er båe nye og gamle 
fjes. Dykk får så lese ein kommentar frå King’s 
College studentane Julia Annette Kirsebom 
Thommessen og Seyran Khalil om korleis 
engelskmenn har starta å reagere til terror. Vår 
økonomiansvarleg, Maren Støldal Risa har skrevet 
ein detaljert forklaring om Jemen, og den gløymde 
humanitariske krisen som foregår der, og Helmine 
Osmundsen frå University of Sussex har skrevet 
om sjakkspillet som foregår mellom Iran og Saudi 
Arabia. Heilt til slutt er det ein bileteserie med 
bileter som eg tok under mine to reiser i Tyrkia i år. 
Eg håper dykk er fornøyd med magasinet og at me 
ser dykk under fagdagen 19. Desember!

Marie Mannes

I år har me tenkt å fokusere på ein verdsdel per utgåve. Neste utgåve blir om Asia! Dersom 
du har ein liten skribent i magen, eller har nokre du vil skrive om Asia er det berre å melde 
interesse ved å sende ein e-post til Samfunn@ansa.no. Du treng ikkje skrive om dette 
tema dersom du ikkje ønsker det, da me også er veldig interessert i erfaringsrapporter og 
liknandes! Fristen for å sende inn saker er 1.mai!

Neste utgåve: Asia
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Johan er 25 år og studerer en master i samfunnsøkonomi 
i Stockholm. Han har tidligere studert både i Melbourne og 
Amsterdam.  Johan har lang erfaring fra ANSA, blant annet  
som landsleder i ANSA Benelux og som økonomiansvarlig i  
Ansa Samfunn.

Johan A. Liseth Hansen
Leder

“Jeg gleder meg til å fortsette det solide 
arbeidet ANSA Samfunn har gjort gjennom 
flere år i forbindelse med fagdagen og 
Utlendighet. To viktige medlemsgoder for all 
samfunnsfagsstudenter i utlandet"

Presentasjon av styret

Maren er 21 år og fra Stavanger. Hun har vært engasjert i to 
år nå, og var med å started ANSA Brightonton! Maren studerer 
LLB Law with International Relations ved University of Sussex, 

men er dette skoleåret utvekslingsstudent i Taipei, Taiwan!

"Mine ambisjoner for ANSA Samfunn er først og 
fremst å bidra til at vi får den beste fagdagen noen 
sinne. I tillegg ønsker jeg å øke vår tilstedeværelse 
på sosiale medier og å spre Utlendighet til enda 
flere ANSAere."

Maren Støldal Risa
Økonomiansvarlig

Marie er 19 år og går på sitt første år ved Kingston University 
der ho tar ein Bachelor i International Relations & Journalism. 
Marie har ingen tidlegare erfaring innan ANSA, men har god 
erfaring innan journalistikk og publisering, da ho har jobba 
som frilansjournalist i over fem år.

Marie Mannes
Redaktør

“Eg gleder meg til å lage mange gode magasiner 
dette året! Dette magasinet handler jo om 
midtøsten eit tema som ligger meg veldig nær,  
så det blir veldig spennenes!



5 Vender Man Seg Til Terror?

Av Julia Annette Kirsebom Thommessen og Seyran Khalili, studerer ved Kings College og er styre- og rådsmedlem i LIM

Adobe Stock/ Happyture

Storbritannia har blitt utsatt for flere terrorangrep i 
nyere tid,

Samtidig som Storbritannia hever trusselnivå til 
«kritisk» og IS tar på seg skylden for angrepet som 
tok sted på T-banestasjonen Parsons Green i London, 
driver Londons beboere hverdagen videre uten å 
stille kritiske spørsmål til hvorvidt man skal akseptere 
terroren eller ikke.

Kl. 9:00, 15. September, smalt det på tuben i Parsons 
Green i London. Jeg, Julia, har nettopp stått opp, og 
spiser frokost med mine foreldre i Peckham når min far 
leser nyheten for meg fra mobilen. Jeg ser meg rundt. 
En mor sitter og pludrer med smårollingen i fanget. 
Et par drikker morgenkaffen sin i stillhet. Og livet går 
videre.

Det er forferdelig med terror, og enda mer 
oppsiktsvekkende er den usynlige varianten av terror, 
hverdagsterroren der mennesker ikke bryr seg om 
hverandre.

London
I andre enden av Peckham sitter jeg, Seyran, ved 
Waterloo, trygt inne i en sikker bygning hvor ID kort er 
påbudt og sikkerheten til studentene er på høyt nivå.
Min lignende opplevelse var at frafallet av empati for 
de sårede og de som var påvirket ikke nådde lengre 
enn et sukk og en videre diskusjon over hvor man 
skal treffes til middag og videre planlegging av dagen. 
Er det størrelsen på London som gjør at livet passivt 
flyter videre på den måten? På gaten tusler Londons 
innbyggere rundt, travle businessmenn og kvinner 
vinker etter drosje, men ingen ser opprørt ut over at et 
angrep igjen har funnet sted i deres hjemby. Peckham 
og Waterloo er et stykke unna Parsons Green, og 
London er stort nok til å romme mange Oslo-er. Selv 
de som er født og oppvokst her kan føle seg som 
turister i bydeler de ikke kjenner.

Norge
Da terroren kom til Norge, en grå junidag i 2011, var 
det landesorg og sjokk. Å være i Oslo i dagene etter 
22. Juli, var en surrealistisk opplevelse. Et tungt lokk 
hadde lagt seg over byen. 
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Adobe Stock/ terovesalainen

Men vi brøt også gjennom lokket med 
medmenneskelighet. «En Osloborger hadde ikke 
lyst til å være noe annet sted enn i Oslo i dagene 
som fulgte angrepet». Man trengte støyen fra 
blåtrikken og klokkespillet fra Rådhuset for å 
fungere.

Vanlig dag
Da terroren kom til London, enda en gang, var det 
som hvilken som helst annen dag. Utover at en så 
litt flere bevæpnede politimenn i gatene, var det lite 
som endret seg.

Venner man seg til terror? Når byen din får stikk 
etter stikk, blir man vant til at den alltid blør? London 
er en stor by, men selv om nervesenteret er i hodet, 
merker hele kroppen at lilletåen skumper borti et 
bordhjørne, gjør den ikke? Aksepterer man terror?

Trekker man på skuldrene, ber en stille bønn for 
ofrene, og lar dagen gå sin vante gang? Får ikke 
Londons innbyggere lyst til å kaste opp av tanken på 
at noen vil gjøre noe så brutalt mot byen deres, mot 
deres medborgere? 

Bekymret
For det som skulle være en 
normal reaksjon i en unormal 
situasjon, snudde alt seg 
ganske gradvis bort fra det 
som var vondt og smertefullt. 
Det er utrolig hvordan alt 
gikk ganske normalt videre, 
mannen i gaten hadde 
kanskje hørt om bomben 
som smalt i tuben, men han 
var for opptatt med å rekke 
sin neste avtale. For ham var 
det kanskje ikke en personlig 
opplevelse siden det ikke 
påvirket ham; solen skinnet 
og dagen gikk videre.Det 
tikket inn meldinger fra Norge 
fra familie og venner som 

var bekymret. Lite visste jeg at denne hendelsen var 
større utenfor landet, enn min egen opplevelse av å 
være i byen i seg selv.

Hvor mange må dø før man reagerer på terror? 
Angrepet på tuben i Parsons Green skadet mange, 
men drepte ingen. Er det omfanget av angrepet som 
avgjør vår sympati med ofrene? Vil kongelige kun 
besøke overlevende dersom de har mistet venner og 
kjente, dersom titalls mennesker er borte?

Immun?
Blir man immun mot terror? Må man bli immun? Er 
det en forsvarsmekanisme, som å snu seg bort under 
de verste scenene i en skrekkfilm, gjemme seg fra 
det man ikke orker å se? Må man tvinge seg selv til å 
være kynisk for å orke å la dagen gå videre? Må man 
tvinge seg selv til å være kynisk for å tørre å gå ut?

Det å skulle beskrive en allmennmenneskelig tilstand 
av manglende interesse for andres lidelse er ikke 
enkelt, men det er enda vanskeligere å la vær. 
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Da tar man del av den spiralen av manglende 
medmenneskelighet som skjer i dag. Terrorister 
har mistet sine menneskelige verdier, men min 
bekymring er hvorvidt vi mennesker i de store 
metropolene har mistet vår samfunnsverdi.

Frarøve empati
Terrorister stjeler mye dyrebart. Det aller mest 
dyrebare er livene som blir frastjålet kropper som 
skulle vært på denne jorden mye lenger. Slik 
som vi på ny så i Las Vegas hvor flere hundre 
mennesker ble skutt ned på en kveld hvor de 
bare skulle nyte god musikk. Det nest mest 
dyrebare er medmenneskeligheten vår.

Dersom terroren klarer å frarøve oss empati, og 
gir oss kynisme tilbake, da blir det mørkere og 
farligere i verden enn det har vært på lenge.

Kommentaren ble orginalt publisert i nettavisen

Adobe Stock/ euregiocontent

Adobe Stock/ pio3

Vender Man Seg Til Terror?
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Av Helmine Osmundsen, studerer Internasjonale Relasjoner ved University of Sussex 

Adobe Stock/ Kagenmi

Saudi-Arabia og Iran har i en årrekke utført 
en maktkamp om innflytelse i Midtøsten. De 
er hverandres største erkefiender og har vidt 
forskjellige standpunkt på flere områder. 

De siste som har hendt i forhold til denne maktkampen 
er avgangen av den libanesiske statsministeren Saad 
Hariri, som sier sin avgang er som følge av Hizbollahs 
innflytelse i landet. Hizbollah er et politisk parti med en 
militær gren og de sitter 
i dag i den libanesiske 
regjeringen med sterkt 
tilknytting til Iran, mens 
Hariri og er alliert med 
Saudi-Arabia. For å gi denne maktkampen i forhold til 
Libanon mer mening, så er det viktig å se nærmere på 
Iran og Saudi-Arabias ståsted på andre områder.

Olje og gass
Islam er sentralt i måten Saudi-Arabia og Iran styres 
på, og de er uenig i praktiseringen av islam. Saudi-
Arabia er et islamsk monarki hvor størstedelen er 
sunnimuslimer, mens Iran er en republikk hvor de 
fleste er sjiamuslimer. Denne religiøse uenigheten 

ligger til grunn for de mange konfliktene de to landene 
har. De er begge store eksportører av olje og gass. 
Saudi-Arabia har 17 % av verdens kjente oljeressurser 
og er verdens største produsent av olje og gass (http://
www.fn.no/Land/Saudi-Arabia). De eksporterer til 
hele verden, og spesielt USA og Japan. Irans eksport 
består for det meste av olje og gass, men de har i flere 
år hatt sanksjoner og en amerikansk handelsblokade 
rettet mot seg som følge av mistanker om et 

atomvåpenprogram. Dette har 
gjort det vanskelig for dem å 
delta på det internasjonale 
verdensmarkedet.

Irans makt
Sjakkspillet mellom Iran og Saudi-Arabia har blitt mer 
og mer alvorlig siden Saudi-Arabia gikk inn i Jemen i 
2015. Grunnen til at de grep inn i landet er som følge 
av den sjiamuslimske Houthi-bevegelsen som startet et 
opprør mot regjeringen i Jemen.
I følge Saudi-Arabia er denne Houthi-bevegelsen en 
forlengelse av Irans makt og vil understreke at Iran har 
uttrykt sin støtte til Houthiene.

“Sjakkspillet mellom Iran og Saudi-Arabia har 
blitt mer og mer alvorlig siden Saudi-Arabia 

gikk inn i Jemen i 2015”
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Saudi-Arabia støtter den jemenittiske 
regjeringen og President Abed Rabbo Mansour 
Hadi, og har gjort det de kan for å prøve å holde 
Iran i sjakk i følge dem selv. For Iran sin del så 
er det stor interesse for at Saudi-Arabia bruker 
mye penger på en konflikt de ikke kan vinne. 

Modernesering
Med det siste som har skjedd mellom Saudi-
Arabia og Iran i Libanon, ser det ikke ut som at 
det stilner mellom dem med det første. Saudi-
Arabia er et land som ser ut til å være i endring 
etter at kong Salman ga mer makt til sønnen, 
prins Mohammed Bin Salman. Han har uttrykt 
at han vil modernisere Saudi-Arabia og han har 
allerede innført flere rettigheter til kvinner som 
blant annet retten til å kjøre bil og være tilskuer 
på sportsarrangementer, men han har også 
mange kritikere. Det er flere som mener han har 

en skjult agenda med denne reformeringen, og at det 
bare vil gi mer makt til prinsen. Han har utført en rekke 
arrestasjoner av prinser, ministre og forretningsfolk 
for å få slutt på korrupsjonen i landet og USA støtter 
prinsens valg. Det var nettopp prins Mohammed Bin 
Salman som var forsvarsminister da Saudi-Arabia gikk 
inn i Jemen i 2015. Da den libanesiske statsministeren 
gikk av var han i Riyadh i Saudi-Arabia og det er 
spekulasjoner som går om han ble tvunget av Saudi-
Arabia om å gå av slik at de kan begrense Hizbollahs 
innflytelse. Uansett om hvilken side prins Mohammed 
Bin Salman er på så blir nok ikke forholdet til Iran noe 
særlig bedre i årene fremover.

Adobe Stock/ Witthaya



10 Jemen – En Glemt Humanitær Katastrofe 

Adobe Stock/ Jasmin Merdan

Jemen er regelmessig nevnt i nyhetene, men den 
største krisen i landet blir ofte ikke nevnt. 

Jemen har vært preget av konflikt i et århundre. Etter 
snart tre år med krig er det enda ingenting som tyder 
på at situasjonen vil forbedre seg, og de utallige luft-
og bakkeangrepene, samt stengt import, har ført til 
en av de største humanitære krisene siden andre 
verdenskrig. 

Jemen ligger strategisk til sør på den arabiske 
halvøya, og grenser mot Saudi-Arabia og Oman. 
Landet har siden det Osmanske rikets fall i 1918 vært 
preget av konflikt. I 1990 ble Nord-Jemen og Sør-
Jemen slått sammen til Republikken Jemen, ledet 
av President Ali Abdullah Saleh. På dette tidspunktet 
hadde Saleh allerede hatt regjeringsmakt i Nord-
Jemen i 12 år. Mange mener at landet fremstår som 
kunstig, ettersom det er store interne splittelser og lite 
tilhørighet. Store deler av Nord-Jemen tilhører den 

sjia-muslimske retningen Zadisme, mens Sør-Jemen 
er sunni-muslimsk. Under den Arabiske våren i 2011 
ble President Saleh tvunget til å gi fra seg makten. De 
underliggende årsakene omhandlet ulike former for 
politisk og økonomisk misnøye. Jemen var det fattigste 
landet i den Arabiske verden, og misnøyen angående 
fattigdom, korrupsjon, manglende demokrati og politisk 
representasjon var stor.  Folket håpte at situasjonen i 
landet ville forbedres med en ny regjering. Dette skulle 
vise seg å bare være begynnelsen på år med krig, 
sult og fattigdom. Opprørsgruppen Houthiene begikk 
statskupp i Januar 2015, og kjemper for økt innflytelse i 
regjeringsapparatet. 

Underliggende årsaker og drivkrefter - Et større 
maktspill 
Krigen i Jemen kan sees på som en brikke i et større 
maktspill mellom hegemoniene Saudi-Arabia og Iran. 
Begge landene er mektige i regionen, og har sterke 
religiøse motsetninger. 

Av Maren Stødal Risa, utvekslingstudenti Taipei, Taiwan og til vanlig student ved University of Sussex 
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Adobe Stock/ luzitanija

Krigen i Jemen, og nå også situasjonen i Libanon, 
kan sees på som maktspill på utenlandsk jord hvor 
både Saudi-Arabia og Iran kjemper om økt innflytelse i 
regionen. 
President Hadis internasjonalt anerkjente regjering er 
støttet av den Saudiarabiske koalisjonen, hvor blant 
annet USA, Storbritannia og Frankrike er støttespillere. 
Houthiene kontrollerer områder i nord, og får støtte 
av Iran. Den Saudiarabiske koalisjonen angriper fra 
luften, mens Houthiene 
angriper på bakkenivå. 
Dette har resultert i 
at sivilbefolkningen 
blir angrepet fra alle 
kanter. Den Saudiarabiske koalisjonens innblanding i 
konflikten har blitt kritisert av FN, EU og Russland på 
grunnlag av at bombingen og blokaden kun har ført til 
en forverring av den humanitære situasjonen i landet. 

Sivilbefolkningen betaler en dyr pris 
FN mener å ha bevis på at minst 5000 mennesker er 
drept i angrep på skoler, sykehus og boligområder. 
Saudi-Arabia oppgir å ha utført om lag 100,000 

flyangrep mot ulike mål i landet, og anklages 
av menneskerettighetsorganisasjoner for 
krigsforbrytelser. Mer enn 3 millioner mennesker er 
drevet på intern flukt, og infrastrukturen er bombet 
i stykker. I følge FN levde omlag halvparten av 
befolkningen på mindre enn $2 om dagen i 2015. 
Dette har kun forverret seg etter hvert som krigen har 
eskalert. 

17 år
Gjennomsnittsalderen i Jemen er 17 år, 
som betyr at de fleste som er rammet 
av konflikten er barn. FN har oppgitt at 
2 millioner barn står utenfor skolegang. 

Hvert 10ende minutt dør et barn av sykdommer og 
sult.
Når helsevesenet er så godt som kollapset, sykehus 
og skoler er bombet i filler, matimport er stanset, 
hvilket land er det som står igjen om krigen tar slutt?

Sult 
Økte levekostnader har gjort tilgangen til 
grunnleggende behov vanskelig for jemenittiske 
familier.

“Gjennomsnittsalderen i Jemen er 
17 år, som betyr at de fleste som er 

rammet av konflikten er barn.”
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Mange offentlig ansatte i helsevesenet har ikke fått 
regelmessig lønn siden august 2016, og har ikke 
lenger råd til å jobbe på sykehus.
Dette har ført til at et allerede skrantende 
helsetilbud omtrent har kollapset. I tillegg er det 
stor vannmangel i landet, som legger til rette for 
rask spredning av sanitærsykdommer. Om lag 
20 millioner jemenitter behøver humanitær hjelp 
for å overleve. Tidligere i november innførte den 
Saudiledede koalisjonen blokade av flyplasser 
og grenseoverganger for å ramme Houthiene. 
Dette har rammet sivilbefolkningen hardt ettersom 
omtrent 80% av maten i Jemen ble importert. 
Situasjonen fremstår kritisk ettersom det rammer 
hjelpetilbudet fra humanitære organisasjoner. 
Saudikoalisjonen uttalte tidligere at de ville 
vurdere å tillate inn-og utreise av humanitære 
forsyninger og mannskap, men dette løftet har 
fremdeles ikke blitt innfridd. Økonomisk sett vil det 
bli enda vanskeligere for befolkningen å møte sine 
grunnleggende behov. 

Våpen nærer krisen 
Til tross for at flere rapporter påpeker at 
våpentilgang er en av hovedgrunnene til at krigen 
fortsatt pågår, fortsetter mange land å selge våpen 
til Saudi-Arabia og koalisjonsmedlemmene. Mellom 
2015 og 2016 ble det overført våpen, droner, 
bomber, raketter og missiler for om lag US$5,9 
milliarder til Saudia-Arabia. Flere av statene som 

bidrar med våpen er også medlemmer av ”Arms Trade 
Treaty” som har som formål å redusere menneskelig 
lidelse. Avtalen gjør det ulovlig å sende våpen som kan 
bli brukt til  handlinger som bryter internasjonal rett. 

Det internasjonale samfunnets rolle 
FN har siden 2011 hatt en spesialutsending som 
har prøvd å opprette dialog mellom frontene. FN-
observatører hevdet i en rapport fra 2016 at både den 
Saudiledede koalisjonen og Houthiene har angrepet 
sivile. Det fremgår av rapporten at disse angrepene er 
en forbrytelse mot menneskeheten. I følge folkeretten 
er det kun i situasjoner av selvforsvar, eller når 
Sikkerhetsrådet bestemmer det, at stater har lov til 
å bryte en annen stats suverenitet. President Hadi 
inviterte den Saudiledede koalisjonen til å gripe inn i 
Jemen, og bombekampanjen anses derfor ikke som 
et brudd på Jemens suverenitet. Så lenge President 
Hadi og koalisjonen har støtte av Sikkerhetsrådsstatene 
USA, Storbritannia og Frankrike er det lite sannsynlig 
at Sikkerhetsrådet vil spille en avgjørende rolle i 
konflikten.

Våpenhvile
Det begås brudd på menneskerettighetene, 
internasjonal folkerett og krigsforbrytelser fra alle kanter 
i Jemen. FN har beordret en granskning på angrepene 
fra Saudi-Arabia. Humanitære organisasjoner 
argumenterer at de sivile ikke har råd til å vente 
på en troverdig granskning av overgrepene, og at 
handling må skje nå. FN har laget et utkast til en mulig 
fredsavtale, men ettersom det er vanskelig å få begge 
parter til å godta alle punktene i forslaget er det lite 
sannsynlig at det vil forandre noe. Alle de syv forsøkene 
på våpenhvile mellom frontene har blitt brutt. 
 
Håp om en løsning?
Dersom man skal håpe på en varig løsning i Jemen må 
det internasjonale samfunnet våkne. Bombekampanjen 
må ta slutt, blokadene må avsluttes, mat og medisiner 
må importeres. Krefter innad i landet tror fremdeles 
på fred og demokrati, og kjemper for en rettstat og 
en rettferdig styresmakt. Verden har lenge snudd 
ryggen til en stadig økende krise. Siden den Arabiske 
våren har folket ofret friheten sin for et bedre Jemen. 
Det internasjonale samfunnet skylder jemenittene en 
fredelig løsning for at all lidelsen i det minste skal være 
mindre hensiktsløs.Adobe Stock/ dinostock
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I Januar 2017 var eg på min aller første frivillighetisreise. I ti dager reiste eg rundt omrking i Tyrkia, nær 
grensa til Syira. Eg var i Mersin, Adana, Reyhanli m.m, der eg besøkte ulike flyktningsleirar. Seks månedar 
seinare var eg på ny i Tyrkia, denne gangen også for å jobbe med flyktninger. Eg var i Chesme, Izmir, som er 
der flyktningene drar over til Hellas. Under begge desse turane tok eg med meg kamera mitt, og prøvde å ta 
bileter som viste korleis forholda var der. På dei neste sidene er nokre av bileta eg tok under desse turene. 

Imece Inisiyatifi

PrivatPrivat
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18 Neste utgave: Asia

I April utgaven kommer vi til å fokusere på Asia som 
tema. Asia er et spennende område nå og vi håper 
mange er giret på å skrive for oss! Har du lyst å skrive 
en kommentar om situasjonen i Nord-Korea? Eller 
kanskje et reisetips om Kina? Alt er opp til deg! Send 
oss melding for å melde interesse, og deadlinen er 
1.Mars (men selvsagt kan du sende inn kladder før 
det og få god hjelp av redaktøren). Dersom Asia ikke 

er helt din greie kan du også skrive om annet relatert 
til å være utenlandsstudent! Kjenner du noen som har 
en spennende jobb i utlandet? Eller kanskje har du 
en overlevelsesguide? Igjen alt er opp til deg og det 
inkluderer selvsagt sjanger og lengden på teksten. 
Tekstene må være på norsk, men både nynorsk og 
bokmål blir tatt i mot! Så hva venter du på? Send oss 
melding på Samfunn@ansa.no
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