GRADIVO št. 1
Protesti arabske pomladi leta 2011

Vir: Zemljevid uporabnika NewsMappers na spletnem mestu Tripline

Revolucije v vzhodnem bloku leta 1989

Vir: Wikipedia © Public domain

Revolucije v Evropi leta 1848
Revolucije v letu 1848, znane kot pomlad narodov, so bile niz političnih vstaj, ki so se razširile po vsej
celini in so jim dajale zagon nacionalistične in liberalne težnje, družbene spremembe in gospodarska
kriza.

Vir: Revolution and Reaction in Europe 1815 - 1849, Atlas of World History, Philips, London, 1999,
zemljevid št. 3, str. 173 © Atlas of World History, Philips, London, 1999

Odlomki iz članka „The Domino Revolutions: 1848, 1989, 2011“ (Domino revolucije)
„/.../ Vzporednice med leti 1848, 1989 in 2011 so posebej očitne zaradi hitrosti, s katero so se vstaje
razširile, široko sprejetih ciljev vstajnikov in protestnikov od ene države do druge in izjemne hitrosti,
s katero so se navidez neomajni stari režimi uklonili pod pritiskom sprememb (ali je je tako vsaj
zdelo). Ena najvidnejših podobnosti je vloga tehnologije pri širitvi revolucij – parnega pogona leta
1848, telekomunikacij leta 1989 ter interneta in mobilnih telefonov leta 2011. Razpravljamo lahko
tudi o očitnih razlikah: opazovalci arabske pomladi se pogosto nadejajo, da se leto 2011 ne bo
končalo kot 1989 ali 1848. Natančnejši pogled pa vendarle precej pove o dinamiki tovrstnih revolucij.
/.../ v vseh domino revolucijah ima osrednjo vlogo civilna družba, saj ne glede na to, kako majhna je
njena socialna osnova, spodbudi nasprotovanje staremu redu v kritični kulturi. /.../
Vse domino revolucije so imele tudi dolgotrajne gospodarske vzroke: leta 1848 jih je spodbodla
nebrzdana rast prebivalstva, ki jo je vztrajno naraščajoča produktivnost ujela šele proti koncu
devetnajstega stoletja. Arabska pomlad se je seveda porodila iz sedanjega ozračja svetovnega
finančnega zloma. /.../
Poleg tega so nasilni dogodki bodisi razkrili šibkosti starega sistema ali pa odprli priložnosti za širjenje
revolucionarnega dogajanja. Nasilje v letih 1848, 1989 in 2011 je ustvarilo prve mučenike. V Franciji,
katere revolucija v letu 1848 je sprožila niz izbruhov drugod po Evropi, je pokol neoboroženih
protestnikov v ulici Rue de Capucins podžgal napete razmere v odkrito vstajo. Leta 1989 je poboj
demonstrantov na stopnicah pred temišvarsko katedralo vsem pokazal, kako pokvarjen je
Ceauşescov režim. /.../ V Tuniziji je vstajo sprožil prodajalec s tržnice, ki se je protestno zažgal, nato
pa je ves arabski svet zajela revolucija. /.../
Ker so domino revolucije nadnacionalne, odzvanjajo tudi v mednarodnih odnosih, saj imajo velike
sile v teh regijah svoje interese in jih skrbi za tamkajšnjo stabilnost ter se bojijo „okužbe“ z revolucijo.
Vseeno pa tovrstne revolucije delujejo v okviru obstoječih držav in tudi novi režimi pogosto
razmišljajo o nacionalnem interesu.“
Vir: dr. Michael Rapport in dr. Kevin Adamson, spletni časopis History Workshop Online, 12. 1. 2012

Mural Vznik revolucionarnih pesti, Zoo Project, Tunis, Tunizija, marec–april 2011

Vir: Fotografija iz arhiva Elisse Jobson za spletno razstavo „Creative Dissent“ (Ustvarjalna opozicija)
Michiganske univerze v Ann Arborju in Narodnega arabskoameriškega muzeja v Dearbornu © Elissa
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