
Tunis har Jasmine-revolu-
sjonen feid president Zine el-
Abidine Ben Ali ut av regje-

ringskontorene og senere ut av 
landet. Store massedemonstra-
sjoner i Egypt har også feid 
president Hosni Mubarak av 
banen. I Libya har et lignende
opprør blitt møtt med brutale 
nedslaktinger, men Muammar 
Abu Minyar al-Gaddafi sitter
likevel ikke helt trygt. 

Aviskommentarene tyder på 
at vi alle nå er blitt for revolu-
sjon. Likevel kan en undre seg 
på om den ikke lenger ventes
der regimeutfordrerne er sterke 
og herskerne svake. Mønsteret
synes nå å være at en tilsynela-
tende svak middelklasseopposi-
sjon mobiliserer for å kaste 
sterke autoritære herskere. Hva 
får velutdannede unge folk til å 
reise seg mot en overmakt de
vanskelig kan vinne over? Dess-
uten skjer opprørene etter en 
periode med klare materielle 
forbedringer. Kommer ikke
lenger revolusjonen av at leve-
forholdene blir verre?

Klare forbedringer
Egypt, Tunis og Libya er faktisk 
såkalte mellominntektsland. De
har hatt betydelig økonomisk 
vekst. Målt med inntekten per 
innbygger, helsetilstand og 
skolegang har den materielle 
fremgangen vært betydelig 
større i disse stabile regimene
enn i resten av verden. I Egypt, 
for eksempel, økte nasjonalinn-
tekten per innbygger med 
nesten 40 prosent fra 2004 til i
dag. Tunis er rikere, men likevel 
i fremgang. Det rikeste landet 
av de tre, Libya, har klatret 
oppover på FNs rangering av 
«gode land å bo i» (slik norske 
politikere ynder å omtale FNs
Human Development Index).
Libya er nå rangert som et land 
med ’high human development’,
nr. 53 av 173 land. 

Mindre fattigdom
Både i Tunis og i Egypt tjente
mer enn en femdel av befolk-
ningen mindre enn 20 kroner 
dagen for bare ti år siden. Men
det er ikke de fattigste gruppene 

som leder an i opprøret. I løpet 
av det siste tiåret har dessuten 
andelen fattige blitt halvert i 
Tunis og noe mindre enn 
halvert i Egypt. For Libya finnes 
det ikke offisielle tall for 
fattigdom og inntektsfordeling.

Som i andre oljerike dikta-
turer – Algerie, Saudi-Arabia og 
Jemen – tillater ikke Gaddafi 
levekårsundersøkelser. 

Demografiske endringer
Fra 1970 til i dag har fertiliteten 
i Nord-Afrika endret seg drama-
tisk. For tredve år siden fødte 
kvinnene nesten syv barn i gjen-
nomsnitt. Nå er tallet litt over to 
barn per kvinne. Dette inne-
bærer mindre familieforplik-
telser og i seg selv bedre materi-
elle forhold i en typisk ung 
middelklassefamilie – samtidig 
som de høye barnetallene på 
1970-tallet innebærer en høy 
andel av unge opprørere i
samfunnet. 

Ambisjonene stiger
Mange frykter revolusjon når 
ting går fra dårlig til verre. Men 
erfaringene viser at det er først 
når forholdene blir bedre at folk 
innser hvor utålelige de egentlig 
er. Alexis de Tocqueville obser-
verte dette mønsteret i den 
franske revolusjonen. De revo-
lusjonære sto sterkest i de

delene av Frankrike som 
opplevde de klareste forbedrin-
gene i folks levekår. Viljen til å 
gjøre opprør ble forsterket av 
mer eller mindre velmente 
forsøk på å bedre kårene. Det 
var når det undertrykkende 
regimet lettet litt på trykket, at 
revolusjonen kom.

En grunn til at bedre materi-
elle vilkår ikke mildner opposi-
sjonen mot overmakten, er 
derfor at folks ambisjoner stiger 
med leveforholdene. 

Små vinnersjanser
Ønsket om å innfri disse ambi-
sjonene kan forklare at det ikke 
blir opprør først og fremst der 
opposisjonen står sterkt. I 
Nord-Afrika kom opprøret tvert 
om i land med svært undertryk-
kende regimer. Sjansen for å 
vinne var (er) liten, men gevin-
sten av å vinne er tilsvarende 
stor. Dette synes igjen å være et 

generelt mønster. Lave vinner-
sjanser overfor undertrykkende 
regimer forstørrer gevinstene av 
en seier.

Nettopp de maktforholdene 
som gjør regimet undertryk-
kende og stabilt, innebærer at 
så mye står på spill. Folk er 
villige til å kjempe mot alle 
odds fordi alternativet er at 
makthaverne blir sittende 
lenge. Halvor Mehlum og jeg 
har vist hvordan denne typen 
maktforskjeller kan lede til mer 
opprør når herskerne blir ster-
kere.  

Billigere å gjøre opprør
Av teknologiske grunner har det 
blitt mer kostbart for autoritære 
makthavere å undertrykke 
befolkningen. Tilgangen til digi-
tale nettverk har gjort opposi-
sjonen sterkere. Disse nettver-
kene innebærer at det er billigere 
å mobilisere en folkelig oppstand. 
En opposisjon med en felles sak 
kan dra fordel av dette selv om 
den i utgangspunktet er dårlig 
organisert. Den kan nå mange 

på samme tid, og den kan
rapportere hva som skjer og hvor
det skjer. Et opprør er heller ikke
like avhengig av en sentral
ledelse som tidligere. Mange kan
nå mange andre og muligheten
for en spontan koordinering av 
opposisjonelle krefter øker.

Alt i alt er det grunn til opti-
misme i Nord-Afrika. Men
samtidig skal en merke seg at
opprørene så langt har ledet til
betydelige endringer og poli-
tiske utskiftninger bare i land
som ikke har olje. Dette er ikke
tilfeldig.

Mitt tips er derfor at en 
borgerlig-demokratisk revolu-
sjon kan lykkes i land som
Egypt og Tunis, men ikke land
som er rike på oljeressurser. Der
kommer trolig ressursenes
forbannelse til å kvele opprøret
og i stedet lede til mer under-
trykking, mer korrupsjon og
mer favorisering.
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Mitt tips er at en
borgerlig-demo-

kratisk revolusjon
kan lykkes i land som 
Egypt og Tunis, men 
ikke land som er rike 
på oljeressurser
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