FLERE NUANCER
I MELLEMØSTDEBATTEN
’Netværket af Akademikere, Studerende og Interesserede i Mellemøsten’, forkortet NASIM, er navnet på et netværk,
der arbejder på at fremme kendskabet til og forståelsen for Mellemøsten i Danmark. Humanist har mødt to af bestyrelsesmedlemmerne i foreningen.

Af Pernille Munch Toldam
pmunch@hum.ku.dk
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En brise kan være det friske pust, der gør et ophold i
ulidelig varme til at bære. Og et friskt pust i mellemøstdebatten er også det, netværket NASIM, der betyder brise på arabisk, persisk og tyrkisk, gerne vil være.
Netværket består primært af nuværende og tidligere
studerende fra Arabisk på Institut for Tværkulturelle
og Regionale Studier (ToRS), men blandt de cirka 200
medlemmer finder man også studerende og alumner
fra andre fag på ToRS og resten af humaniora.
Fingeren på pulsen
Hvert semester afholder NASIM en række forskellige
arrangementer, der på den ene eller den anden måde
relaterer sig til Mellemøsten, både på KUA og rundt
omkring i København. Senest har en arbejdsgruppe fx
arrangeret en videokonference med en gruppe unge
fra Gaza, fortæller Asger Johannsen, der er stude-

Stadig en finger på den faglige puls
Caroline Gjellerod er lige som Asger Johannsen bestyrelsesmedlem i NASIM. Hun blev færdig som cand.
mag. i Arabisk og Religionsvidenskab i 2008 og har
været med siden starten i 2007. Hun fortæller om
baggrunden for netværket:
- I 2007 var vi en gruppe studerende og ph.d.-stu-

rende på Arabisk og medlem af bestyrelsen i NASIM.
- Vi havde fået kontakt til en gruppe unge mennesker
fra det palæstinensiske selvstyreområde gennem en
ungdomsorganisation i Gaza. De kører et projekt med
at hjælpe de unge med at kommunikere med omverdenen. De her unge mennesker kan ikke kan rejse ud
af Gaza, og de har utroligt svært ved at komme igennem med deres historier og fortælle folk om, hvad
der egentlig sker. Men vi fik kontakt med dem og fik
arrangeret to videokonferencer, hvor de kunne fortælle om, hvad der sker dernede, til en gruppe unge
danskere, der sad tusindvis af kilometer væk, fortæller
Asger Johannsen og fortsætter:
- Den slags arrangementer vil vi prøve at lave mere
regelmæssigt, for man lærer utroligt meget af dem.
Måske et par gange om året – i hvert fald så længe
situationen er, som den er i Gaza. Og så vil vi prøve at
komme lidt bredere ud, sådan at det ikke kun er folk,
der i forvejen har et godt kendskab til Mellemøsten,
der kommer. For alle dem, der ikke ved så meget om
situationen, kan få rigtig meget ud af at høre de her
historier. Der er jo ikke ret meget i medierne om, hvad
der sker inde i Gaza, og derfor er det fedt at kunne
tale direkte med de unge mennesker, der bor der.

derende fra Carsten Niebuhr Afdelingen (CNA), der
fandt sammen i et ønske om at skabe et forum, hvor
man kunne have en nuanceret debat og lave nogle
arrangementer med tilknytning til det moderne Mellemøsten.
- Vi er 12-15 personer i bestyrelsen, der udgør den
aktive kerne i foreningen. Det er os, der planlægger arrangementerne og udtænker nye koncepter
for, hvad vi vil lave. Vi er hver især også engagerede
i andre foreninger, og flere er blevet kandidater,
siden vi stiftede NASIM, og arbejder nu professionelt
med Mellemøsten og har et godt netværk gennem
arbejdet. Så i fællesskab har vi et ret godt og bredt
netværk, der er guld værd, når man skal planlægge
arrangementer, fortæller Caroline Gjellerod. Efter at
have undervist i arabisk i Århus arbejder hun nu med
studieadministration på sit gamle institut ToRS. Hun
tilføjer, at det også er en god måde at holde kontakten med gamle studiekammerater og fagfæller.
- Og så er det en fordel for sådan en som mig, der ikke
arbejder direkte med Mellemøsten lige i øjeblikket, at
bevare en tilknytning til sit fag og stadig føle, at man
har fingeren på den faglige puls.
Store drømme…
Spørger man Caroline Gjellerod og Asger Johannsen,
hvorfor man gider bruge tid og engagement på at
lave den slags frivillige foreningsarbejde, der hverken
giver kroner i kassen eller ECTS i studieregnskabet, er
de rørende enige: Det handler om at skabe en mere
nuanceret debat – og om selv at sætte sit præg på
tingene.
- Man kan ikke bare sige ’Muhammedkrise’, hvis man
skal forklare, hvad der triggede os til at danne NASIM.
Men det er en del af forklaringen. Men det var lige så
meget det der med, at der var flere af forskerne, bl.a.
fra vores institut, der måtte stå meget for skud i medierne i den periode. Mellemøsten var blevet et område,
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OM NASIM
NASIM betyder brise på arabisk,
persisk og tyrkisk og er derudover
en forkortelse for 'Netværket af
Akademikere, Studerende og Interesserede i Mellemøsten'.
NASIM ønsker at udbrede et nuanceret kendskab til det moderne
Mellemøsten og beskæftiger sig
både med, hvad der foregår internt
i regionen, og med hvordan dens
kulturer, politikker, økonomier
osv. spiller sammen med andre
regioner og med det internationale
samfund i dag og op igennem det
20. århundrede.
NASIM forsøger ikke at fremme et
bestemt politisk synspunkt, men
i stedet at vise et bredt udvalg af
synspunkter og forståelser, som
findes i Mellemøsten og i relation
til regionen. Aktiviteterne består
både af mindre arrangementer
for netværkets medlemmer og af
større arrangementer og aktiviteter, der retter sig mod en bred
offentlighed.
NASIM har omkring 200 medlemmer og cirka 360 medlemmer på
Facebook.
Læs mere på
www.nasim.dk og på Facebook.

NASIM’s arrangementer i efteråret 2010
Gallamiddag på Blågårds Plads i
forbindelse med Images-festivalen
den 11. september. Er du interesseret i at være frivillig til gallamiddagen, kan du skrive en mail til
bestyrelsen@nasim.dk.
Foredrags- og debatrække med
temaet ’Danmarks aftryk i Mellemøsten’
Følg med på
www.nasim.dk og på Facebook.

Tidligere arrangementer i NASIM
Videokonference med en gruppe unge
mennesker fra Gaza
August 2010

’Irak i glimt - Fotografier fra et land i krig’
Fotoudstilling med Johan Spanner
Juni 2010
Foredrag om medierne i Irak ved Osama Al-Habahbeh,
International Media
Maj 2010
Forfatterbesøg fra Palæstina med forfatteren
Mourid Barghouti i anledning af udgivelsen af
hans bog 'Jeg så Ramallah' på dansk (oversat
af Caroline Gjellerod)
Oktober 2009
Climate Camp – klimatopmøde med
studerende fra hele Mellemøsten
August 2009

Caroline Gjellerod og Asger Johannsen drømmer om at få et kontor til NASIM ude i byen - her skal de være dem, medierne og poltikkerne henvender sig til, når de vil vide noget om Mellemøsten.

som alle lige pludselig havde en mening om. Og det er jo egentlig meget positivt, men tit bliver det bare så unuanceret, forklarer Caroline Gjellerod.
I øjeblikket handler det for medlemmerne af NASIM’s bestyrelse om at give
sig selv et skub i forhold til at turde blande sig lidt mere i debatten.
- Det er en udfordring, vi skal have kastet os over. Vi skal blive bedre til at sætte
vores præg på nogle ting og til at være med helt fremme, også i medierne via
debatindlæg og kronikker, når der bliver diskuteret Mellemøsten, mener Asger
Johannsen og fortæller, at en af drømmene er, at NASIM med tiden bliver en
stor forening med sekretariat og kontor ude i byen. De skal være dem, politikere og journalister henvender sig til, når de skal vide noget om mellemøstrelaterede emner.
…og ambitioner
Ambitionsniveauet for netværket er højt, og NASIM går i øjeblikket fra udelukkende at afholde arrangementer på ToRS til stille og roligt at bevæge sig
uden for universitetets mure. Bl.a. har man indgået et samarbejde med cafeen
Art and Colour i Oehlenschlaegersgade for at få arrangementerne lidt ud og
ramme en anden og mere tværfaglige målgruppe ude i byen.
- Det handler om at vise, at Mellemøsten er meget andet end ren politik, og
derfor arrangerede vi bl.a. en Climate Camp med unge gæster fra hele Mellemøsten sidste år under klimatopmødet. Og vores næste kæmpe arrangement er, at vi skal afholde en gallamiddag på Blågårds Plads i forbindelse med
Images-festivalen, forklarer Caroline Gjellerod og fortsætter:
- Og så skal vi også snart ud på nogle gymnasier og lave en temadag, hvis overordnede tema er ’Kulturmøde, Europa og Mellemøsten’. Hvis det nu går rigtig
godt, kan det måske være noget, vi på længere sigt kan tjene penge på.
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"Om fem år har vi forhåbentlig vores eget kontor,
og så kan vi tage ud med vores foredrag og andre
arrangementer"

Kulturelle brobyggere
Netværket har indtil nu overlevet økonomisk på medlemskontingenter og
på hele tiden at søge penge til arrangementerne – og på at have meget små
udgifter. Derudover låner de lokaler på ToRS, hvor underviserne også gerne
stiller op som foredragsholdere.
- Og det er vi rigtig glade for, da det er vigtigt at forsøge at samle den ekspertise, for vi skal have en større forståelse og objektivitet ind i debatten, så vi kan
komme af med noget af alt det negative spin, fastslår Asger Johannsen. Han
tilføjer, at selvom udtrykket ’at bygge bro’ er lidt fortærsket, så er det et godt
nøgleord i de her år:
- Den store indvandring fra Mellemøsten til Danmark gør, at Mellemøsten er en
region, der spiller en utrolig stor rolle i den danske offentlighed både kulturelt
og politisk, og derfor er det vigtigt at tale om den kulturelle baggrund folk har,
når de kommer fra Mellemøsten. Det er sådan noget, NASIM vil være kendt for
at kunne i fremtiden.
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