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1. Velkommen til et nyt nummer af
det fælles Nyhedsbrev for
ambassaderne i Amman, Beirut
og Damascus
2. Besøg i Jordan af
udenrigsudvalget og
udviklingsministeren
2. Tegningesagen II

Nyhedsbrev fra ambassaderne i Amman,
Beirut og Damaskus udkommer efter behov og
normalt 2-3 gange om året. Nyhedsbrevet
retter sig mod danskere i Syrien, Jordan og
Libanon og andre med interesse for regionen
og omfatter aktiviteter i landene med relation
til Danmark. Redaktionen varetages på skift af
de tre ambassader. Dette nummer er redigeret
i Beirut.

3. Nyt fra Det Danske Institut i
Damaskus
4. Et øjebliksbillede fra Nahr ElBared Camp, Tripoli, Libanon
5. Vicekonsul Ingrid Saheb
forlader ambassaden i
Damaskus efter 36 års tjeneste
7. Danish Refugee Council
authorized to assist Iraqi
refugees in Syria
8. Møde med libanesiske
ungdomsorganisationer på
ambassaden i Beirut

Nyhedsbrevet findes på ambassadernes
hjemmesider,www.ambdamaskus.um.dk,
www.amman.um.dk og www.ambbeirut.um.dk.
Nyhedsbrevet sendes endvidere elektronisk til
danskere, som er tilmeldt til ambassaderne.
Andre interesserede er velkomne til at få
Nyhedsbrevet tilsendt elektronisk ved
henvendelse til een af de tre ambassader.
Artikler fra eksterne bidragydere er meget
velkomne. Artikler fra eksterne bidragydere
afspejler ikke nødvendigvis ambassadernes
holdninger eller vurderinger

9. Praktik, privilegier og
prominente personer!
10.Europeans & Arabs
11. Studieliv i Jordan
11. 45 år i Beirut
12. EU-Mission: Civilsamfundets
kår og udvikling i Syrien
14. New Denmark book in Arabic
14. GAM3 – street basket and hip
hop in the streets of Beirut
14. Julebazar i Damaskus

TEGNINGESAGEN II
TRÆKKER STORE VEKSLER
PÅ AMBASSADERNES
RESSOURCER
Siden genoptrykningen af en tegning af
profeten Mohammad i flere danske aviser i
første halvdel af februar har de danske
ambassader i de muslimske lande, incl. Beirut,
Damaskus og Amman måttet afsætte mange
ressourcer for at følge situationen. Samtaler

med religiøse ledere og andre centrale
personer i landene har været nødvendige for
at forklare det officielle Danmarks syn. Megen
energi er blevet brugt på at modgå forkerte
oplysninger om Danmark. Forløbet har været
forskelligt i de tre lande. Vanskeligst har det
været i Jordan (læs herom inde i bladet). De
klare meldinger fra den danske regering om, at
den ”fordømmer alle forsøg på at dæmonisere
grupper på baggrund af deres religion og
etnicitet” sammen med klar afstandtagen til
den hollandske filmmagers besmudsning af
Koranen har uden tvivl haft deres effekt.
Tegningesagen ligger dog stadig og simrer.
Afgørende for ambassaderne er at få
konsolideret og udbygget netværkene, så man
står bedre rustet næste gang en lignende sag
måtte dukke op. For i et åbent samfund som
det danske ved vi jo, at regeringen ikke kan
skride ind med censur. Det drejer sig om at
skabe robuste relationer mellem Danmark og
den muslimske verden, så handlinger udført af
enkeltindivider og grupper ikke ødelægger de
ellers gode relationer, som Danmark har
etableret til den muslimske verden over lang
tid. Vi må nok som danskere blive bedre til at
forstå og fornemme, hvor langt man bør gå
med sine frie ytringer uden unødigt at såre
andres følelser. Samtidig må vi arbejde for, at
flere forstår nytten af en udstrakt ytringsfrihed.

NYT FRA DET DANSKE
INSTITUT I DAMASKUS

Selvom vinterperioden normalt er den stille
periode på Instituttet, nåede vi i år at afholde
et par arrangementer i februar og marts.
I forbindelse med dokumentarfilm festivalen
DOXBOX, der var en del af Damaskus
Kulturhovedstad 2008, afholdte vi en
reception med visning af to af Jørgen Leths
film, ”Danmarksbilleder” og ”Notater om
Kærlighed”. Receptionen var velbesøgt, og
blandt deltagerne var en række gæster fra
Filminstituttet i København, der havde
deltaget

som

undervisere

og

foredragsholdere ved filmfestivalen, i det
hele taget var det danske filmmiljø rigt
repræsenteret på festivalen.
I forbindelse med udgivelsen af bogen
”Kongeriget Danmark. Samfund, Geografi og
medlemmer herfra, der demonstrerede foran

ambassadens tilbud om mødet frem for blot

Historie – og dets forbindelse til den

den danske ambassade i Amman mandag

at overrække en officiel protestskrivelse til

islamiske verden” (på arabisk), holdt vi en

den 25. februar.

statsministeren. Under mødet, der foregik i

mindre reception. Bogen er skrevet af den

en god tone på trods af den hårde retorik

dansk-palæstinensiske lærer og forfatter,

Der var ml. 250-300 personer til stede under

på gaden, fik begge parter mulighed

Rahib Saleh, og er den første større

demonstrationen, heriblandt en del børn,

for at fremlægge deres synspunkter.

udgivelse om Danmark på arabisk. Bogen

unge mænd og kvinder. De bar skilte og

Repræsentanterne fra IAF udtrykte håb om

udkom i Damaskus lige da ”den nye

bannere, råbte en række slagord til forsvar

at blive inviteret tilbage til ambassaden

tegningesag” var begyndt, så det var med en

for profeten og imod Danmarks fortsatte

senere i en anden anledning. Konklusionen

vis spænding at bogen blev præsenteret for

tilstedeværelse i Jordan samt opfordrede

på mødet blev, at begge parter var enige

gæsterne. Men aftenen forløb vel og Rahib

den jordanske regering til handling. Under

i behovet for at udvikle dialogen, og

Saleh og bogen, fik en del opmærksomhed i

demonstrationen blev der afbrændt, hvad

at

medierne. Den kan i øvrigt købes i

der skulle se ud som et Dannebrog.

være velkomne på ambassaden for at

boghandler

Heldigvis var der på intet tidspunkt optræk

diskutere IAF’s forslag til nye mulige

henvendelse til Instituttet. Læs også Rahib

til uroligheder eller truende adfærd. På

samarbejdsområder.

Salehs egen beskrivelse af bogens baggrund

afstand

overvågede

de

repræsentanterne

jordanske

for

IAF

skulle

i

Damaskus,

eller

ved

her i Nyhedsbrevet.

sikkerhedsmyndigheder demonstrationen.

Forårets første større arrangement var
projektet

”Fortælleranker”,

der

var

Ambassadøren mødtes i forbindelse med

organiseret i et samarbejde med Mariane

demonstrationen med tre ledere fra Islamic

Josefsen,

Action

historiefortæller”, og i en årrække har

Front,

der

havde

accepteret

3

der

er

en

”professionel

om fx amning. Også her lægger AKDN vægt
på vigtigheden af hjælp til selvhjælp-

NEW DENMARK BOOK IN
ARABIC

first book written in Arabic about Denmark,
I hope it produces a positive impact to help

filosofien, hvor civilsamfundet integreres i

new Danish citizens to integrate better into

AKDN’s projekter. At mødrene i den lille by vi

the Danish society, and at the same time,

besøgte, har en følelse af tilknytning til

help the Arab community in the Middle East

projektet viste sig tydeligt ved det store

to understand the cultural differences and

fremmøde og positive tilkendegivelser vi

embrace the great amount of things their

erfarede, og samme opfattelse fik vi ved en

countries and Denmark have in common”.

rundvisning af et sundhedsprojekt i samme
by, hvor både skoleelever, mødregrupper, og
lokale sygeplejersker var involveret i flere

GAM3 – STREET BASKET
AND HIP HOP IN THE
STREETS OF BEIRUT

projekter bl.a. om rygestop.
Det var således næsten udelukkende
positive tilkendegivelser vi fik fra både
AKDN’s ledelse samt de deltagende parter,
vi mødte. Lokalbefolkningen opfattede
deres styrkede rolle som meget positiv og
man fornemmede et stort engagement og
tilfredshed med resultaterne. Ifølge Amyn
Bapoo, direktør for AKDN i Syrien, har
organisationen kunne operere problemfrit i
her i landet, idet alle deres aktiviteter er

Prof. Dr. Rahab Saleh and Danish Ambassador at
the reception

About GAM3: GAM3 is a Danish NGO which
Prof. Dr. Rahab Saleh, Ass.Professor at

arranges streetbasket for youth in different

Copenhagen

neighbourhoods in Lebanon. The Danish

University,

has

recently

published the book “The Danish Kingdom:

government

Society, Geography, History and the

fundings from the Danish-Egyptian Dialogue

Relationships with the Islamic World” in

Institute and the Danish-Arab Partnership

Arabic.

programme.

The book was introduced at a popular

2007 was the beginning of GAM3 in Lebanon:

reception at the Danish Institute in

25 weeks of practice & 400 youth. This year

Damascus on 28 February.

GAM3 is practicing twice a week in four

Mrs. Saleh here explains the intentions

locations with a highly trained streetball

behind her book:

coaching staff. By the end of the year we will

supports

GAM3

through

apolitiske og transparente, og derfor
godkendt af de syriske myndigheder, som
organisationen

ligeledes

forsøger

involvere i deres projekter.

at

En stor

udfordring for organisationen har dog været
den

manglende

civilsamfundsaktiviteter

tradition
uden

for
statslig

indblanding. Konceptet civilsamfund er knap
nok defineret i Syrien og er ifølge flere af
missionens samtalepartnere præget af
’more state-action than non-state action’, i
kraft af NGO’er svære kår her i landet. Men i
regi af AKDN’s projekter er de første spæde
skridt hen imod et forstærket civilsamfund
taget, som forhåbentligt fremover vil
supplere og forbedre de værende forhold for

have had 120 practices, and reached over
“My book intends to provide a personal and

1000 youth!

general insight about Denmark: its history,

That doesn’t include the GAM3 Battle

its people, its culture, its background,

streetball tournament series, happening all

among several other topics. The public I am

spring at three different locations around

aiming to is Danish citizens with Arabic

Beirut.

background and the citizens of the Arabic

(representing over 200 players), 2 DJs, 2

countries in the Middle East. Since the book

MCs, 25 GAM3 volunteers and staff and

is written in Arabic, I am hoping my readers

hundereds of spectators attended… and that

will reflect deeply on the discussed topics.”

is only Battle I. GAM3 Finals Beirut, the

de syriske borgere.

At GAM3 Battle I, 52 teams

grand finale in which the two teams will
After the Mohammad Cartoons crisis I

come out on top will win an all expenses

realised even more about the need and

paid trip to represent Lebanon in GAM3

importance of having such a book. Being the

Finals Copenhagen. This open streetball
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