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DAMMAM, SAuDiArAbien Coola saudiska mc-
killar glider nedför Cor nichen och snabb
matsställena nära Persiska vilkens soldränk
ta stränder. För ett ögonblick inbillar vi oss 
att vi är i Los Angeles. Men när vi lyfter blick
en ser vi att alla kvinnor är klädda i lösa, fot
sida svarta abayor. Den kvinna som skulle 
grensla en Harley Davidson skulle genast bli 
gripen här.

Detta är en nation av bilister, alla av man
ligt kön. Landet slösar med energi, trots 
 nationalekonomernas protester.

– Varje dag förbrukas 35 000 fat olja bara 
på att köra skolbarn fram och tillbaka. Kung
en och ministrarna runt honom är medvetna 
om det. Nu måste de ta itu med problemen, 
säger John Sfakianakis, chefsekonom på 
 Banque Saudi Fransi i Riyadh, en frispråkig 
röst i kungarikets ekonomiska debatt.

Priset på olja fluktuerar med den oroande 
 utvecklingen i Nordafrika. Saudiarabien är 
det land som kan förse världen med olja när 
produktionen drabbas i andra länder.

Hittills har landet kunnat reglera upp sin 
produktion varje gång det varit krig, strejker i 

Venezuela och orkaner i USA. Undantaget är 
sommaren 2008, då den snabba ekonomiska 
tillväxten gjorde att praktiskt taget all ledig 
kapacitet i hela världen utnyttjades och olje
priset sköt upp i 147 dollar per fat.

I dag kan Saudiarabien kompensera hela 
 Libyens export på 1,6 miljoner fat utan pro
blem. Men vad händer om den saudiska pro
duktionen på mer än nio miljoner fat per dag 
stoppas? Och de tre miljoner av reservkapa
citet som finns i landet inte kan utnyttjas?

– Det är möjligt att vi har förlitat oss för myck
et på reservkapaciteten i Saudiarabien. Men det 
enda land jag ser som skulle kunna bygga upp 
en motsvarande kapacitet är Irak, säger Nobuo 
Tanaka, chef för IEA, International Energy 
Agency, den internationella energi byrån.

I resten av världen blir det för dyrt, eller 
också finns det inte tillräckligt med reserver. 
Det är möjligheten att producera mer olja 
som är basen för hela Saudiarabiens makt, 
både i förhållande till Opec och i förhållande 
till det stöd landet får från USA.

Saudiarabien saknar i stort sett kollektiv
trafik. De som har råd med jäsiga bilar och 

privatchaufförer bryr sig inte om energi
slöseriet. Här finns minst en miljon chauffö
rer. Kungarikets saudiska chaufförer anstäl
ler i sin tur egna privatchaufförer, från Pakis
tan eller andra asiatiska länder, för att köra 
sina familjer. Det är inte islamiska sharia
lagar som förbjuder kvinnor från att köra bil 
utan stockkonservativa värderingar.

Saudiarabien är en absolut monarki, där 
 nationsbegreppet bygger på en ultrakonser
vativ tolkning av sunniislam, wahhabismen. 
Kungen, den 87årige Abdullah, ska efterträ
das av kronprins Sultan som är skröplig och 
gammal. Efter honom i successionsordning
en kommer den hårdföre prins Nayef, som 
avskys av saudiska liberaler. 

Saudiarabien kan snart stå inför ett skakigt 
maktskifte, samtidigt som den arabiska våren 
har spritt sig till grannländer som Jemen, 
Bahrain och Syrien.

Det är en ung nation med klantraditioner. 
Under ytan finns många sorters Saudiara
bien. Landets tillgångar är öken, olja, Mecka 
och Medina. Men det räcker inte att 
pumpa olja. m

7  Framtidstro och bromskrafter i Saudiarabien
En del av det saudiska 
 samhället siktar framåt, 
som teknikcentret Scitech  
i Östra provinsen.

– Saudiarabien har stora 
planer för både kärnkraft 
och förnyelsebar energi.  
Vi behöver kärnkraft i fram-
tiden. Det är bättre att 
 använda vår olja än till 

andra syften att bara ”brän-
na” den. 

– Om tio år tror jag att   
vi har kärnkraftverk och 
satsningar på sol- och vind-
energi, säger Muhammad 
Garwan, chef för Scitech. 
Här satsar man aktivt på att 
väcka teknikintresset hos 
unga kvinnliga studenter. 

En annan del av det saudis-
ka samhället bromsas upp 
genom de styrandes allians 
med stockkonservativa isla-
miska rättslärda. 

– Det är otidsenligt. Vi 
progressiva saudier försö-
ker övertyga de styrande att 
de måste se till medelklas-
sens intressen. Det är med-

elklassen som skapar vår 
BNP, inte de islamiska rätts-
lärda, säger publicisten Ja-
mal Khashoggi. 

Han sparkades från pos-
ten som chefredaktör för 
tidningarna Arab News och 
al-Watan för att han var för 
reformvänlig. 
 BIttE HammargrEnJamal KhashoggiMuhammad Garwan

Lokala  
val i april
Saudiarabien 
kommer att 
hålla kommu-
nalval 23 april, 
meddelar 
 myndigheterna 
i landet enligt 
nyhetsbyrån 
SPA.

Valen har dröjt 
två år och se-
nast kommu-
nalval hölls i 
landet var 2005. 
Inga kvinnor 
 tilläts då rösta 
eller kandidera.

Kommunfull-
mäktige har  
ytterst lite att 
säga till om.

Skyskrapan Kingdom Center i centrala Riyadh, 99 våningar hög, ägs av den stenrike prins Al-Waleed bin Talal.
Tuffa mc-förare i Saudiarabien kan tanka fullt för några tior eftersom bensinen är skattebefriad.

Kungarikets gator är fullklistrade av bilder på den 87-årige kung Abdullah 
som nyligen kommit hem efter sjukhusvård i USA och Marocko. Stadsbilden 
domineras av män. Kvinnor vågar sällan ställa upp på bild. 
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