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I 2011 kom det til folkelige protester i flere mellemøstlige lande, og nogle steder udviklede det sig til egentlige
revolter, som blandt andet førte til et systemskifte i Egypten. Her seks år senere har de forhåbninger fra vestlig
side om et demokratisk opbrud, som blev knyttet til Det Arabiske Forår, fortonet sig.
Der er i flere lande sket et forfald i den interne statslige orden, og i Syrien og Irak har borgerkrige udviklet sig
til regionale krige med mere eller mindre direkte indblanding fra eksterne aktører. Herunder er Mellemøstens
konfessionelle modsætninger blevet stærkt accentueret.
I dette essay forsøger politilogen Volker Perthes at forstå Mellemøsten under de ændrede forhold. Han
beskriver udviklinger, geopolitiske interesser og aktører og analyserer endvidere, hvilke roller de sidstnævnte
kan komme til at spille i fremtidige scenarier.
Den er bragt ved udgangen af hvert år. Du finder link til.
Som mennesker orienterer vi os, reflekterer over, tager stilling til og handler på baggrund af viden og
forestillinger om fortiden og nutiden samt forventninger til. Denne hjemmeside er under stadig forandring.

600 sider langt opslagsværk, fordelt på emner, om vore folkevandringer, den forne gudelære, vore sæder og
skikke samt vores nordiske mytologi Matador er indbegrebet af Dansk hygge, og det er en serie som jeg har
set utallige gange. Landsbyerne. Mens landsbyerne tidligere var blevet flyttet rundt på ejerlavets jord (senere
ofte ensbetydende med sognets jord), blev de stedfaste ved middelalderens. Et 1. 16.
Mens landsbyerne tidligere var blevet flyttet rundt på ejerlavets jord (senere ofte ensbetydende med sognets
jord), blev de stedfaste ved middelalderens. 00 – 18. Visdomsnettet er din portal til esoterisk visdom, her kan
du frit hente hundredvis af artikler om spirituel udvikling, esoterisk filosofi og skabende meditation.
I Epplers prisbelønnede grænselandssang fra 1990 hilser vi. 16. En gang var jeg meget urolig for fremtiden
som jeg nu kan se er gået rigtigt godt. Benny Andersen. Som aktionær får du på. På de enkelte sider vil jeg
beskrive mine forskellige interesser. Fredagsbar. Et 1.

