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Evenemanget hade förberetts under några månader av en kommitté
bestående av ett tiotal partifunktionärer från lika många partier under
ledning av Svenska Institutet i Alexandria (SwedAlex) och en egyptisk
frivilligorganisation, ”Enlightened Egypt”. Tanken var att detta ”miniAlmedalen” skulle öppna upp för dialog och bidra till att skapa en
grogrund för demokrati på gräsrotsnivå, eftersom egyptierna har saknat
en plattform för dialog mellan medborgare och beslutsfattare. Att vara
med om en levande debatt mellan politiska motståndare har hittills varit
en icke-händelse för allmänheten och därför gjorde det svenska
initiativet att anordna ett ”mini-Almedalen” ett betydande avtryck i det
egyptiska samhället.
Från institutets sida var vi i sammanhanget angelägna om att framhäva
det egyptiska ägarskapet till ”mini-Almedalen” och medan SwedAlex
stod för organisationen överläts valet av ämnen för partiernas
respektive debatter helt åt dem själva. Flera TV-kanaler inklusive AlJazeera sände debatten. Hela dagen följdes av ett stort mediauppbåd –
enligt uppgift fanns drygt 80 representanter för TV, radio, dags- och
veckopress på plats.
Efter en dag av historisk samvaro och debatter mellan partier,
organisationer och allmänheten följde dagens höjdpunkt, d v s den i
Egypten absolut unika partiledardebatten. Sju partiledare deltog i en
direktsänd Davos-liknande uppsättning med den i landet kände och
uppskattade journalisten och TV-personligheten Yosri Fouda. Ämnet var
”The democratic transition – where is it going?” Efter cirka en timmes
debatt gavs publiken på drygt tusen personer möjlighet att under
ytterligare en timme ställa frågor till partiledarna.
För SwedAlex blev ”mini-Almedalen” en intressant avläsning av det
politiska livet på gräsrotsnivå i Egypten. Den slående politiska omognad
som finns hos människorna genom arvet efter diktaturen visade att
devisen ”om du inte är med oss är du vår fiende” fortfarande är högst
aktuell. Det kommer att krävas oerhört mycket arbete för att ändra den
invanda kulturen av polariserat beteende bland alla grupper i samhället.
Till politikernas heder ska emellertid sägas att deras framträdande
framstod som civiliserat, även om ett par av dem emellanåt visade prov
på falsettliknande tongångar i diskussionen. Hade regeringspartiet
medverkat i partiledardebatten hade temperaturen höjts avsevärt, i
synnerhet hos publiken.

