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Tyrannen Gaddaﬁ er død

Oprørsstyrker fejrer
indtagelsen af Sirte, hvor
Libyens tidligere diktator,
Muammar Gaddaﬁ blev
fanget og dræbt.
Foto: David Sperry/AP

– hvem bliver den næste?
N Med Gaddaﬁs død i Libyen
er tre arabiske diktatorer væltet i løbet af kort tid. Lederne i
Yemen, Syrien og Iran kan blive de næste, vurderes det.
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Billederne af en dræbt Gaddafi har ikke kun sendt jubel-

bølger gennem de frihedshungrende arabiske samfund. De har med sikkerhed
også sendt chokbølger gennem
regeringskontorerne
hos Yemens Saleh, Syriens
Assad og Irans Ahmadinejad.
Trods mere end et halvt års
indædt kamp og tusindvis af
dræbte måtte Muammar
Gaddafi til sidst lade både
magten og livet. I går døde Libyens diktator gennem 42 år
– muligvis i kamp, muligvis
fordi han blev henrettet af de
oprørsstyrker, der tog ham til
fange i hjembyen Sirte.
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Danmark har deltaget særdeles aktivt i de langvarige
bombardementer af Gaddafi
og hans styrker, og udenrigsminister Villy Søvndal (SF)
glæder sig over befrielsen af
Libyen og diktatorens død.
»Der er god grund til at ønske det libyske folk tillykke,«
siger en tilfreds Villy Søvndal, der håber, at endnu flere
arabiske diktatorer vil falde.
»Jeg tror og håber, at demokratibølgen vil fortsætte,
og at det vil lykkes at vælte
magthaverne i Yemen, Syrien og Iran,« lyder det fra den

danske udenrigsminister, der
dog understreger, at udviklingen er svær at forudsige.
Eksperter tror også på, at
revolutionerne vil fortsætte.
Seniorforsker Helle Malmvig fra Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS,
tror, at Syriens Assad bliver
den næste.
»Jeg tror, det er mere sandsynligt, at han falder inden
for det næste halve år, end at
han bliver siddende,« siger
Helle Malmvig.
Peter Laustsen, souschef
for Institut for Strategi ved
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Forsvarsakademiet, vurderer,
at Yemens udskældte præsident Saleh bliver den næste
i rækken af væltede diktatorer.
»Der er et folkeligt pres for
at få ham til at gå. En anden
mulighed er Syriens præsident Assad, fordi oppositionen her er ved at forene sig,
som vi så det i Libyen.«
Mellemøstekspert Youcef
Bouandel fra University of
Qatar er enig:
»Demonstranter i Syrien
og Yemen vil blive inspireret
af Gaddafis død og vil lægge

et endnu større pres på deres
ledere.«
Repræsentanter for de 28
Nato-lande mødes i dag i Bruxelles for at beslutte at indstille bombningerne af Libyen. Dermed kan de seks danske F16-fly vende hjem.
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