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80 • MINORITETER

Under jubel og klapsalver ankom den
egyptiske præsident Abdel Fattah Al-Sisi

den 6. januar 2015 til den koptisk-ortodokse ju-
legudstjeneste i Skt. Markus-katedralen i byde-
len Abbasiya i Cairo. Han holdt en kort tale,
hvori han bl.a. ønskede glædelig jul og opfor-
drede egyptere til at stå sammen.1 Set i lyset af
de mere end fire år med dramatiske politiske
forandringer i Egypten, som i flere tilfælde har
ført til vold mod og politisk marginalisering af
koptere, havde hans tilstedeværelse under ju-
legudstjenesten en central symbolsk betyd-
ning. Det var første gang, at en egyptisk
præsident deltog, og for de tilstedeværende
koptere syntes hans deltagelse at bekræfte
deres fuldgyldige egyptiske tilhørsforhold oven
på de seneste års dramatiske begivenheder.
Koptisk-ortodokse kristne er det største reli-
giøse mindretal i Egypten. Det er usikkert,
hvor stor en andel af befolkningen på omkring

85 millioner, kopterne udgør. Der nævnes alt
fra 5 til 15 procent, hvilket ofte får forskere til
at anslå et cirkatal på 10 procent.2 Udover
manglen på troværdige statistiske data, afspej-
ler uklarheden, at minoritetens antal tillægges
politisk betydning.3 Uanset antal er kopterne
en veletableret og -integreret befolknings-
gruppe i Egypten med historiske rødder tilbage
til den tidlige kristendom.4

I forbindelse med den egyptiske revolution i
januar 2011 gik billeder af muslimer og kristne,
der side om side bad og støttede revolutionen,
verden rundt. Skilte med korset i halvmåne,
fotos af demonstranter med kors i den ene
hånd og koranen i den anden, og revolutions-
sloganet fra opgøret med den britiske koloni-
magt i 1919, «Én nation, ét folk», blev ikoniske
symboler på revolutionens folkelige karakter.
Denne opblussen af håb, sammenhold og for-
ening blev dog hurtigt afløst af kampe om

Siden januar-revolutionen 2011 har
kopternes position som medborgere i
Egypten været usikker, hvilket har ført til
både koptiske protester og varierende
opbakning til siddende regimer. Spørgs-
målet er, hvordan kopterne har forsøgt
at navigere i dette politiske landskab,
der har været omskifteligt og ufor-
udsigeligt.

Koptere i
Egypten efter
det arabiske
forår

Af Lise Paulsen Galal, lektor ved Roskilde Universitet.
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magten og deraf skiftende politiske regimer.
Ikke overraskende blev kopterne som et reli-
giøst mindretal klemt i de magtkampe, der
fulgte efter 2011-revolutionen, hvor ikke
mindst islams betydning for det at være egyp-
ter blev et centralt tema. Det tvang koptere til
at navigere i et konfliktfyldt politisk felt, hvor
deres position som egyptere og kristne kom
under angreb. Fra at have stået som inklude-
rede medlemmer af den folkelige majoritet på
Tahrir, måtte de se sig minoriserede i kampene
om at definere en ny egyptisk identitet.

Spørgsmålet er, hvilke identitets- og mino-
ritetspolitiske strategier kopterne har gjort
brug af igennem denne proces, og hvorvidt der
med Sisi er åbnet for nye muligheder? Jeg vil i
det følgende forsøge at besvare dette spørgsmål
gennem analysen af kopternes navigation
under de seneste fire års begivenheder.5 Særligt
vil jeg forfølge kampen om at få lov til at være

egypter. Denne kamp har de seneste fire år
været vanskeligere end normalt for alle i Egyp-
ten, men for koptere synes den at have været
særlig svær. Med afsæt i et forskningsophold i
Egypten i efteråret 2011 analyserer jeg reaktio-
nerne på, hvad der senere blev kendt som Mas-
pero-tragedien i efteråret 2011, hvor flere
koptiske demonstranter blev dræbt af militær
og sikkerhedspoliti. De forskellige reaktioner
på tragedien udkrystalliserer sig i forskellige
identitetspolitiske strategier.  

Spørgsmålet om minoritetens position i fol-
kelige opstande og revolutioner har ofte været
overset, så længe opstandene ikke decideret
udspringer af den. Risikoen for at blive dæmo-
niseret som forræder eller medløber er stor, og
tilskrivningen af disse til en anderledeshed
som minoritet kan skabe grobund for overgreb,
diskrimination og marginalisering. Det er
nærliggende at vurdere kopternes navigeren

Koptere protesterede da en bombe kort tid før januar-protesterne  dræbte 21 personer ved en koptisk-ortodoks kirke i Aleksandria.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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82 • MINORITETER

som et forsøg på at modvirke denne risiko. Pro-
blemet heri er dog, at man med denne forkla-
ring minoriserer kopterne ved udelukkende at
finde forklaring på deres ageren i deres mino-
ritetsposition. Jeg vil i det følgende derfor også
argumentere for, at koptere ligesom andre
egyptere, der deltog i 2011-revolutionen, havde
ønsker om et nyt Egypten. Sådanne ønsker ud-
sprang ikke kun af en kamp mellem koptere og
andre egyptere, men også mellem koptere ind-

byrdes og var derfor også en kamp om, hvad det
vil sige at være kopter. Med andre ord er kam-
pen om at indholdsudfylde kategorien «egyp-
ter» ikke kun en kamp mellem koptere og
muslimer, kirke og stat, men også mellem kir-
ken og særligt mere sekulært orienterede kop-
tiske aktivister.

Kirken, staten og definitionsmagten 
I sin tale til kopterne juleaften fremhævede Sisi
brugen af ordet egypter, som betegnende for
dét «os», som kopterne også er en del af. Han
understregede, at det ikke giver mening at
bruge et andet ord: «Vi er egyptere. Ingen spør-
ger: hvilken type egypter er du?»6 Dermed gen-
tog han den dominerende diskurs, som den
udfoldede sig i medier og politiske erklæringer
under Mubarak.7 Koptere er egyptere ligesom
andre egyptere, og enhver form for gradbøj-
ning af medlemskab af nationen er menings-
løs. Indirekte talte han op imod den stigende
frygt, der opstod under præsident Mohamed
Morsis korte politiske styre fra juni 2012 til juli
2013, for som koptere at blive kategoriserede
som andenrangsborgere med en dhimmi-lig-

nende status. Sisis tilstedeværelse i katedralen
blev en bekræftelse af den alliance mellem kop-
ter og stat, der har rødder tilbage til præsident
Nassers relation til den koptisk-ortodokse pave
Kyrillos.8 Ved at acceptere Den koptisk-orto-
dokse kirke som repræsentant for kopterne har
staten siden Nasser overgivet kirken magten til
at definere, hvad det vil sige at være kopter,
herunder at definere gruppeinterne aspekter
såsom personstatuslove. På samme måde etab-
leredes under præsident Mubarak en form for
overenskomst mellem den daværende koptisk-
ortodokse pave Shenouda III og Mubarak om en
gensidig loyalitet og fastholdelse af et natio-
nalt narrativ om enhed kendt fra 1919-revolu-
tionen.9 Paul Sedra betegner denne alliance
mellem stat og kirke som et millet partnerskab
og identificerer dermed en nutidig version af
det osmanniske riges uddelegering af delvis
selvbestemmelse til etno-religiøse grupperin-
ger (millet).10 Med alliancen marginaliseredes
den koptiske lægmandsbevægelses indflydelse,
som ellers havde stået stærkt i første halvdel af
det 20. århundrede.11 Til gengæld for selvbe-
stemmelsen fik kirken rollen som garant for
kopternes loyalitet over for den egyptiske stat.   
Denne loyalitet viste sig under protesterne i ja-
nuar 2011, hvor den daværende koptisk-orto-
dokse pave gennem 30 år, Shenouda,
opfordrede kopterne til ikke at deltage i prote-
sterne.12 Først efter at Mubarak var blevet afsat,
udsendte Shenouda en pressemeddelelse, der
bød revolutionen velkommen. Han fortsatte
dermed den støtte til Mubarak, som han også
havde givet udtryk for ved præsidentvalget i
2005, hvor han havde opfordret kopterne til at
stemme på Mubarak. 

Kirkens top har også siden revolutionen i
2011 frarådet koptere at demonstrere, selv om
der også har været præster og biskopper, der
støtter demonstranterne. Loyaliteten over for
styret har – i teorien – været grundlaget for sty-

!
Under præsident Mohamed Morsis korte

styre blev koptere kategoriserede som
andenrangsborgere.

"

lise paulsen galal
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rets beskyttelse og for opretholdelsen af intern
selvbestemmelse. Styrkelsen af kirken har
samtidig passet det egyptiske regime udmær-
ket, så længe det afholdt koptere fra at organi-
sere sig i politiske og aktivistiske oppositions-
grupper for i stedet at bruge deres energi på in-
terne kirkelige aktiviteter. Der er næppe tvivl
om, at kirken har set alliancen med staten som
en måde at beskytte kopterne, men samtidig
har det medvirket til at fastholde kirkens magt
til for eksempel gennem strammere skilsmis-
selove at definere koptiskhed ud fra religiøst
konservative værdier. Sådanne stramninger
skete ved Shenoudas indsættelse i 1971, igen i
1989 og blev nok engang stadfæstet i 2008.13

Sisi konfronterede med sin tale direkte
spørgsmålet om definitionen af koptere og der-
med kopternes position og mulighedsrum i det
egyptiske samfund. Begejstringen over hans
tilstedeværelse viser samtidig, hvor afgørende
kampen om definitionsmagten er. Ikke blot i
forhold til det koptiske mindretal, men helt
overordnet har kampen om magten til at defi-
nere, hvad det vil sige at være egypter, været et
centralt element i de seneste års politiske om-
væltninger. Det viser kampen mellem Muba-
rak-styrets tilhængere og liberale aktivistiske
kræfter, mellem Det Muslimske Broderskabs
tilhængere og modstandere, og mellem seku-
larister og islamister. For kopterne har allian-
cen med magthaverne, som for kirkens
vedkommende er forsøgt opretholdt på tværs af
de skiftende regimer, selv under Morsis styre,
været særlig central. Staten er central ikke blot
som garant for sikkerhed, men også som ga-
rant for den nationale enhedsfortælling, der
sikrer at kopterne ikke defineres som «uden-
for». Det handler om magten til at definere,
hvad der er normalt.14 På trods af deres afvis-
ning af minoritetsbegrebet med henvisning
til, at de er egyptere som alle andre egyptere og
derfor ikke en minoritet, er det, at de må

kæmpe for at blive defineret som egyptere
netop udtryk for en minorisering.15 Spørgsmå-
let er naturligvis, om Sisis tilstedeværelse er
andet end en populistisk gimmick, der dækker
over mangel på reelle forbedringer af kopternes
situation. Og hvorvidt kirken stiller sig tilfreds
med denne symbolske alliance for selv at opret-
holde magten til at definere koptiskhed.

Ligesom der før 2011-revolutionen var sti-
gende utilfredshed med Mubarak-regimets au-
toritære styre, var der nemlig i samme periode
voksende utilfredshed med kirkens autorita-
tive styre blandt koptere. Denne utilfredshed
gav sig udtryk på flere niveauer, men udfor-
drede grundlæggende den politiske alliance
mellem kirke og stat og dermed både den egyp-
tiske stats og den koptiske kirkes politiske au-
toritet. Jeg skal vende tilbage til eksempler
herpå. Generelt er det helt store spørgsmål
efter 2011-revolutionen, om den aktivisme, der
førte til revolutionen, kan nulstilles. På
samme måde er spørgsmålet i forbindelse med
kopterne, hvilke strategier og handlemulighe-
der koptiske aktivister fremover kan og vil gøre
brug af. En begivenhed, som særligt er kom-
met til at synliggøre den koptiske aktivisme, er
den demonstration, som 9. oktober 2011 førte
til, hvad siden er blevet kendt som Maspero-
tragedien.

Nye koptiske protester
Demonstrationen den 9. oktober var arrangeret
af Maspero Ungdomsunion, der var blevet
etableret i maj samme år.16 Maspero refererer
til navnet på den statslige radio- og tv-bygning
i Cairo, foran hvilken koptiske aktivister efter
revolutionen afholdt flere fredelige protestak-
tioner som reaktion på en række angreb med
dødelig udgang på koptiske kirker. Demonstra-
tionen i oktober udløstes af endnu et angreb på
en kirke, nemlig Mar Girgis kirke i landsbyen
El-Marinab, Edfu, i Aswan-provinsen den 30.

koptere i egypten efter det arabiske forår
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september. Protesten var henvendt til det mid-
lertidige militære styre scaf (De væbnede styr-
kers øverste råd) og dets manglende indgriben
over for de lokale myndigheder i Aswan, der
frem for at forsøge at stoppe angrebet eller sikre
fred syntes at støtte det.17 Forud for angrebet i
Aswan gik en række lignende episoder. Den 4.
marts 2011 blev den koptiske Shahidayn-kirke
(De to martyrers kirke) i Atfeeh, Helwan (syd
for Cairo) brændt ned, hvilket førte til koptiske
demonstrationer foran radio- og tv-bygningen.
Den 7. maj 2011 blev Skt. Minas kirke i Embaba
i Cairo angrebet af en gruppe muslimer, hvor-
ved 12 kristne og muslimer døde og mere end
200 blev såret.18 At angrebet i Aswan fulgte
efter en række andre angreb, understregede
blot myndighedernes tilsyneladende mang-
lende vilje og i bedste fald evne til at gøre noget
for at forhindre dem. 

Maspero Ungdomsunion var i begyndelsen
en løst organiseret gruppe, der også omfattede
muslimer og kæmpede for kopternes rettighe-
der. Selv om gruppen var ny, havde dens akti-
vistiske praksis rødder tilbage til april 2006,
hvor koptere for første gang gik i demonstra-
tionsoptog i Egyptens gader efter angreb og
drab på flere koptere foran tre kirker i Aleksan-
dria.19 Demonstrationen i 2006 kan ses som et
symbolsk vendepunkt i koptisk politisk stra-
tegi. Indtil da havde koptiske protester og de-
monstrationer henvendt sig til det koptisk-
ortodokse patriarkat, dvs. det koptisk-orto-
dokse overhoved Shenouda ııı, med forvent-
ning om at han på vegne af kopterne skulle
stille krav til styret og dermed sikre løsningen
af kopternes problemer i overensstemmelse
med den alliance, stat og kirke havde indgået.
Endnu flere koptere gik på gaden med omfat-
tende protester, da en bombe kort tid før
januar-protesterne sprang nytårsaften (31. de-
cember 2010) og dræbte 21 personer ved en kop-
tisk-ortodoks kirke i Aleksandria. 

Protesterne afspejler både udviklingen
inden for et aktivistisk miljø og inden for et
koptisk miljø. Som Gunning og Baron argu-
menterer for i deres analyse af 2011-revolutio-
nen, er strategien for protesterne efter
bomberne i Aleksandria en forløber for, hvad
der skete 25. januar. Protesterne spredte sig fra
Aleksandria til Cairo, hvor folk gradvist sam-
lede sig og bevægede sig ud i de større gader og
forbi ministerier.20 Set fra det koptiske perspek-
tiv kan protesterne også ses som et udtryk for,
at de koptiske demonstranter ønskede at
handle direkte med styret frem for gennem
paven. Med andre ord ønskede de at blive hørt
som egyptere, snarere end som koptere. Denne
strategi blev ikke overraskende budt velkom-
men på Tahrir, da tilstedeværelsen af både
muslimer og koptere var med til at styrke op-
standens brede folkelige legitimitet. Til gen-
gæld røg kopternes specifikke interesser som
minoritet i baggrunden på Tahrir. 

At bevæge sig ud i Egyptens gader, frem for
at samles foran patriarkatet i Abbessiya, kan
ses som et brud på, hvad jeg andetsteds har
kaldt «fortielsens sammensværgelse».21 Så-
danne brud på tavsheden, eller med den fælles
interesse mellem stat og kirke i at fortie ulig-
hed og diskrimination, var som andre liberale
protester vokset siden 2005. Det indebar også,
at koptiske aktivister i stigende grad begyndte
at kræve, at kirkens rolle udelukkende skulle
være den spirituelle. Dette skyldtes både en ge-
nerel utilfredshed med Shenoudas meget kon-
servative styre og en utilfredshed, der
udsprang af den samme manglende tillid til
det politiske styre, som 2011-revolutionen var
udtryk for. Alliancen mellem Mubarak og She-
nouda blev i stigende grad set som medvir-
kende til stagnation i kampen for kopteres
rettigheder, fordi denne alliance illuderede sta-
tens positive indstilling til koptere, uden at der
reelt blevet taget hånd om problemerne. Selv
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om Shenouda stillede krav til regimet i forbin-
delse med overgreb på og diskrimination af
koptere, var resultatet mestendels begrænset
til Mubaraks og regimets officielle bekræftelse
på enheden mellem muslimer og kristne med
en opfordring til tolerance. Reelle lovændrin-
ger og forandringer var minimale. Det var bag-
grunden for en række nye koptiske
grupperinger, som fx Den sekulære koptiske
front22, Koptere3823 og Retten til livet24, som alle
havde et særligt fokus på kravet om civile ret-
tigheder, herunder retten til skilsmisse uden
at disse skulle defineres af religiøst tilhørsfor-
hold. På samme måde etableredes nye egypti-

ske partier med liberale minoritets- og
menneskerettigheder som en central del af
deres program som fx Demokratisk front25 og
Al-Ghad Partiet26, samt organisationer som
Egyptere imod religiøs diskrimination27. Alle
blev de etableret i årene op til 2011-revolutio-
nen. Flere af disse grupper udfordrer med deres
opfordring til et sekulært styre ikke kun regi-
mets institutionalisering af islam, men også
kirkens magt. Således er koptisk kritik af kir-
kens fastholdelse af meget konservative skils-
misseregler blevet intensiveret efter
revolutionen og har fået en gruppe koptere til
offentligt og i protest at melde sig ud af kirken.
En del af forklaringen på de nye grupperinger
og protester var en øget liberalisering og en
mere fri mediedækning, der var med til at lan-
cere «det koptiske spørgsmål» som et sam-
fundsansvar med øget opmærksomhed fra
medier og i den offentlige debat.28 Maspero-tra-
gedien blev et ekstremt udtryk for, at en sådan

ændring rummer sine egne paradokser. Såle-
des peger Paul Sedra på paradokset i, at aner-
kendelsen af det koptiske spørgsmål, som
noget staten bør adressere, har positioneret
koptere som et problem snarere end som bor-
gere.29 Mens Maspero-affæren stod på, blev
kopterne således italesat som potentielle forræ-
dere og dermed som et problem for Egypten. 

Maspero og kampen om egyptiskhed 
Den 9. oktober begyndte protesterne som andre
tidligere protester. Demonstranter gik fra
Shoubra mod tv-bygningen i Cairo centrum
med det formål at udføre en fredelig sit-in pro-
test. Her blev de mødt af tungt bevæbnet egyp-
tisk militær og tanks, og der udviklede sig
voldsomme scener med vold, skud, og tanks,
der påkørte demonstranter. I alt døde 28 perso-
ner og 212 blev såret, fortrinsvis koptere. Der
blev tv-transmitteret direkte fra konfrontatio-
nerne, og mens det siden er forsøgt analyseret,
hvordan det kunne gå så galt, blev der aldrig
placeret noget entydigt ansvar.30 Overgangen
fra at have problemer som minoritet til at blive
fremstillet som et problem for nationen blev
sat på spidsen, da en kvindelig tv-vært på egyp-
tisk stats-tv i sin dækning af den pågående
konfrontation fremhævede, at militæret blev
angrebet. Samtidig opfordrede hun seerne til
at tage ind til Maspero for at beskytte militæret
mod «bevæbnede koptere og udenlandske infil-
tratorer».31 På trods af, at denne udtalelse efter-
følgende blev problematiseret i dækningen og
debatten, og journalisten måtte gå symbolsk
bodsgang, afspejler det kopternes minoritets-
position. I de efterfølgende uger var der flere
tiltag, der kan ses som forsøg på at fastholde og
genindskrive kopterne i den egyptiske enhed
gennem forskellige offentlige artikulationer af
egyptiskhed. Blandt koptiske reaktioner var
det muligt at identificere tre overordnede stra-
tegier.

koptere i egypten efter det arabiske forår

!
Tilstedeværelsen af både muslimer og koptere

på Tahrir var med til at styrke opstandens
brede folkelige legitimitet.

"
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Den første strategi kom til udtryk i form af
et optog til minde om de dræbte, som var orga-
niseret af Maspero Ungdomsunion. Optoget
blev dækket i egyptiske medier og viste unge,
der bar en symbolsk kiste og plakater med fotos
af de dræbte, der alle blev fremstillet med en
gylden martyrglorie. De unge, der bar kiste og
plakater, var for mændenes vedkommende
klædt i jeans og sorte T-shirts med oldtidens
egyptiske ankh (eller hankekors) på brystet.32

Kvinderne var klædt i lange hvide kjoler, der
bar mindelser til faraonisk tid og dermed Egyp-
tens forhistorie. Forrest blev det kristne kors på
en stage båret, fulgt af det egyptiske flag og et
sort flag med et rødt ankh-kors. Bagerst fulgte
almindelige sympatisører med bannere og
egyptiske flag. Symbolikken var mangfoldig.
Referencer til den faraoniske fortid i påklæd-
ning og med ankh-korset, referencer til kri-
stendommen med det nuværende kors og
martyrglorien, og referencer til den moderne
egyptiske nation med flaget symboliserer en
insisteren på ikke blot at være egypter, men at
være egypter i kraft at være kristen og som kri-
sten at være direkte forbundet med den fara-
oniske arv. Optoget kan ses som en selvbevidst
fastholdelse af retten til at være kristen i det of-
fentlige rum i Egypten, samtidig med at mino-
ritetsidentiteten afvises ved ikke blot at
insistere på egyptiskhed, men at insistere på
som kristen at være indbegrebet af autentisk
egyptiskhed.   

En anden strategi knytter sig til en af de af-
bildede martyrer, den 25-årige kopter, Mina
Daniel. Da han blev begravet, blev hans kiste
ført omkring Tahrir-pladsen. Det var et ønske,
han havde givet udtryk for på vej til hospitalet,
og som han også havde fremsat under revolu-
tionen på Tahrir-pladsen i februar, da han var
blevet såret. Hans historie blev umiddelbart
efter Maspero-tragedien også et symbol på na-
tional enhed, men i en lidt anden variation end

det ovennævnte optog. I dette tilfælde var det
forening omkring en fælles kamp mod regi-
met, der stod i centrum. Således kunne man i
dagene, der fulgte, på Facebook se Mina place-
ret side om side med Khaled Said, den unge
egypter og muslim, der blev tortureret og døde
i politiets varetægt, og som blev et symbol for
den egyptiske revolution. Flere medier viste
fotos af Khaleds mor, der trøstede Minas mor.
Og en karikaturtegning viste Khaled Said, der
hænger Mubarak til tørre, mens Mina Daniel
hænger scafs øverstkommanderende Moha-
med Tantawi til tørre. Hvor Mina i Maspero-
mindeoptoget primært fremstod som en
kristen martyr, bliver han i denne sammen-
hæng fremstillet som en martyr for hele det
egyptiske folks revolution. Han indskrives i en
fortælling, hvor begivenhederne den 9. oktober
ikke er en konflikt mellem kristne og musli-
mer, men en konflikt mellem folket og regi-
met. Denne fortælling understøttes af andre
samtidige offentlige manifestationer. Der var
blandt andet støtte- og mindeoptog for de døde
og sårede på Talaat Harb Street i centrum af
Cairo med tusinder af tændte lys med bl.a.
journalister, kunstnere og intellektuelle som
deltagere. 

En tredje strategi tager afsæt i en anden af
ofrene ved Maspero. Michael Girgis var en ung
kopter, der stod for at skulle giftes, men blev
dræbt ved Maspero. Også hans billede blev
båret under mindeoptoget. Derudover blev der
oprettet en Facebook-side til hans minde, hvor
han på fotoet, der prydede siden, bærer mar-
tyrkronen. Hans fødselsdag blev på siden opgi-
vet som den 9. oktober 2011, dagen for hans
martyrdom. Hans død indskrives hermed i den
koptiske tradition for helgen- og martyrdyr-
kelse. Uanset motivet for Facebook-siden kan
denne tolkes ind i en spirituel strategi, hvor tab
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følges af hengivelse og bøn til gud. Denne stra-
tegi blev generelt understøttet og udbredt
under Shenouda. Som hovedarkitekt i en reli-
giøs opblomstring af kirken arbejdede She-
nouda især for at styrke relationen mellem den
enkelte kopter og kirken med et tilbud til den
unge kopter om i et undertrykkende samfund
at realisere sig som kristen inden for kirkens
rammer.33 Således forklarede en anden ung
kopter mig i 1998, at det vigtige ikke var at
kæmpe for sine rettigheder, men at tjene Gud.
Strategien har således for kirken været at sikre
kopternes overlevelse gennem en styrkelse af
den enkelte kopters tro og gennem organiserin-
gen af mange yngre koptere internt i kirken,
såsom ledere, undervisere, diakoner, munke
og nonner. Det har styrket det klerikale hie-
rarki og dermed også de religiøse lederes ind-
flydelse, men har også givet kopterne en fælles
kristen fortælling at navigere ud fra. Som She-
nouda udtrykte det i forbindelse med en tidli-
gere konflikt: «Vi forbliver tavse, så Gud kan
tale».34 Denne spirituelle strategi kom efter
Maspero også til udtryk på dagen for «Bøn for
verdens Samling» (11. november 2011), hvor
egyptisk privat TV transmitterede fra klippekir-
ken i Muqattam. Med masser af egyptiske flag
og følelsesladet stemning blev der bedt for
Egypten.

På den ene side formulerer alle tre strategier
på forskellig vis en samtidighed af egyptiskhed
og koptiskhed. De trækker på den domine-
rende fortælling om enhed. Denne fortælling
om enhed kom også til udtryk umiddelbart
efter Maspero, bl.a. ved at stats-tv igen og igen
viste en video i pauser og mellem programmer,
der illustrerede, hvordan Egypten er et konglo-
merat af forskelligheder, kristne og muslimer,
byboere og landbefolkning, rige og fattige. På
den anden siden kan de tre nævnte strategier
med Bakhtins begreb om mimicry samtidig ses
som en bekræftelse på og udfordring af denne

fortælling, idet de forstyrrer den dominerende
magtdiskurs gennem parodiering og udstilling
af dens ambivalens.35

Andre initiativer følger i højere grad den do-
minerende diskurs om den nationale enhed.
De udspringer af civilsamfundet og har til for-
mål at styrke sameksistensen mellem kristne
og muslimer i Egypten. Således har al-Azhar og
Den koptisk-ortodokse kirke i fællesskab i 2011
etableret, hvad de kalder Det egyptiske familie-
hus med det formål at modarbejde spændinger
mellem kristne og muslimer ved bl.a. at orga-
nisere uddannelsesseminarer for imamer og
præster.36 På græsrodsplan finder man initiati-
vet «Jeg ønsker at sige, at jeg elsker dig», der

blev etableret af syv koptere i september 2012.
Det handler om at give udtryk for gensidig kær-
lighed. Derfor står koptere fx i de store gader i
Cairo med bannere, der giver udtryk for værd-
sættelsen af islam og muslimske medborgere,
mens muslimske aktivister står foran koptiske
kirker med lignende budskaber over for kop-
tere.37 Uden formelle rettigheder og opdæm-
ning af volden fremstår disse initiativer dog
alene som bidrag til den generelle egyptiske
fortælling om enhed. På samme måde som den
egyptiske revolution illustrerer, formår denne
fortælling ikke at dæmme op for minoritetens
sårbarhed i perioder med politiske forandrin-
ger.   

Nye præsidenter og ny pave
Valget af Morsi som præsident blev mødt med
ængstelse blandt koptere, også selv om han i
sin valgkampagne lovede at samarbejde med

!
Koptere står i de store gader med bannere der

giver udtryk for værdsættelsen af islam og
muslimske medborgere.

"
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ungdomsbevægelser, kvinder og koptere og
endda antydede at ville udpege en koptisk vice-
præsident38. Kirken forsøgte indledningsvis at
samarbejde med Morsis styre, bl.a. omkring
udformningen af en ny konstitution, hvilket
kan ses som et forsøg på at opretholde alliancen
mellem kirke og stat. Solidariteten med staten
blev set som en strategi til ikke at blive yderli-
gere marginaliseret af et islamisk styre, men
trods alt opretholde en vis koptisk indflydelse,
om ikke andet så på det religiøse område.39 Pa-
rallelt med en voksende utilfredshed med Mor-
sis styre i den egyptiske befolkning som
helhed, voksede utrygheden også blandt kop-
terne. Det gjaldt ikke mindst usikkerhed om is-
lams status i fremtidig lovgivning samt
manglende dialog mellem styret og samfunds-
grupper. Samtidig var grupper som Maspero
Ungdomsunion med til fortsat at sætte fokus
på sager, der ramte koptere. Det gjaldt angreb
på koptiske kirker, men også sager, hvor folk
blev anklaget for blasfemi mod islam.40

Den nuværende koptisk-ortodokse pave Ta-
wadros, der blev valgt til pave den 18. novem-
ber 2012, har i flere sammenhænge udtalt, at
kirkens rolle ikke er politisk men spirituel og
social. På trods heraf støttede han åbenlyst ved
sin tilstedeværelse den nye midlertidige rege-
ring med general Abdel Fattah al-Sisi i spidsen,
da denne officielt erklærede Morsi afsat fra po-
sten 3. juli 2013. Blot en lille måned senere op-
fordrede Sisi folket til at komme ud i gaderne
den 26. juli som støtte til den midlertidige re-
gerings kamp mod terrorisme. Tawadros rea-
gerede ved på Twitter at skrive, at kirkens
nationale ansvar kræver af alle at støtte mid-
lerne til at beskytte landet. 41 Uanset hvad han
ville foretrække, blev han dermed hurtigt
tvunget ind i en politisk sammenhæng og
påtog sig med støtten til Sisi en entydig politisk
rolle. Mere nedtonet var hans reaktion på den
lange række nedbrændinger og ødelæggelser af

kirker, der fulgte i efteråret 2013, hvilket kan
ses som en nødvendig konsekvens af hans alli-
ance med Sisi. Han udtalte, at hvis nogle havde
til formål at dræbe og ødelægge, så er Gud her
for at beskytte og genopbygge.42 Man kan for-
tolke Tawadros’ skift mellem direkte politisk
involvering til nedtonet spirituel trøst som et
forsøg på at navigere i en virkelighed, hvor kir-
ken skal forholde sig til det skiftende politiske
landskab både uden for og inden for det kopti-
ske fællesskab. 

Konklusion 
Den 16. februar 2015 bombede det egyptiske fly-
vevåben mål i Libyen. Sisi præsenterede det
som en hævn mod Islamisk Stat (is), der dagen
inden havde offentliggjort billeder og video af
kidnapningen og henrettelsen af 21 egyptiske
koptere, der arbejdede i Libyen. Sammen med
annonceringen af syv dages landesorg kan le-
gitimeringen af angrebet ses som en hånds-
rækning til kopterne. Hvor Sisis tilstede-
værelse ved julegudstjenesten kan tolkes som
en fastholdelse af det tætte forhold mellem stat
og kirke, er statens reaktion på is’ overgreb dog
ikke blot en anerkendelse af kopternes egyp-
tiskhed, men også en måde at bruge kopterne
og deres minoritetsposition i kampen mod is-
lamisme. Som Elizabeth Iskander Monier
peger på, er risikoen ved denne strategi, at kop-
terne indskrives i en sikkerhedsliggørelseslogik
snarere end i en kamp for liberale rettigheder.43

Netop kampen mod «de militante» har Sisi
gentagne gange formuleret som et af de mest
centrale politiske mål. Det stiller muligvis kir-
ken tilfreds i første omgang, idet kirkens cen-
trale position som talsmand for kopterne
fastholdes. Også blandt mange koptere er der
opbakning til denne tætte relation mellem
kirke og stat, som den varme velkomst ved ju-
legudstjenesten illustrerer. Tilbage står så
kampen om civile og sekulære frihedsrettighe-
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der, der hidtil kun er blevet yderligere begræn-
set under Sisi. Det efterlader de koptiske bevæ-
gelser stækket, idet antallet af medlemmer er
reduceret og nogle grupper opløst med henvis-
ning til, at det nu er tiden for national enhed.44

Hvor Sisis adressering af kopterne således
synes at fastholde årtiers millet-partnerskab,
synes der dog også at være åbnet for nye mulig-
heder pga. potentielt nye konstellationer. Det
gælder inden for kirken, hvor Tawadros som ny
pave har givet udtryk for støtte til, hvad man
kunne kalde et civilt medborgerskab – al-mowa-
tana – og dermed også til eksistensen af et for
kopterne (og andre grupper) andet repræsenta-
tivt politisk rum end kirken.45 For at dette kan
realiseres, er det dog nødvendigt, at der stadig
er bevægelser, der aktivt kæmper herfor, og at
aktivister med tiden udvikler sig til politiske
deltagere og ledere både på det nationale og lo-
kale plan. Med eksistensen af bl.a. den fort-
satte aktive Maspero Ungdomsunion og de
tidligere aktivistiske grupperinger, er potentia-
let til stede for begge dele. Senest har Egyptens
koptiske koalition udformet forslag til lovgiv-
ning, der skal være med til at forhindre sekte-
riske stridigheder. Lovforslaget bygger ikke
mindst på sikring af liberale frihedsrettigheder
og er sendt til både præsident Sisi, Tawadros og
al-Azhar-universitetets øverste, shaykh al-Azhar
Ahmed el-Tayyeb.46 Om og hvornår potentialet
for alvor realiseres, er nok ikke mindst afhæn-
gig af den egyptiske stats fremtidige politik
over for Det Muslimske Broderskab og andre is-
lamistiske grupperinger.
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