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I rollen som samfundsdebattør har den verdensberømte egyptiske forfatter Alaa al-Aswany i årevis skrevet en
ugentlig politisk kommentar i den uafhængige egyptiske avis Al-Shorouk. Med sine skarpe analyser af en
række centrale samfundspolitiske forhold har han belyst uretfærdighederne under Mubaraks regime og

argumenteret for, at 'demokrati er løsningen'. 

Egyptens tilstand indeholder et udvalg af disse artikler, og det særlige ved denne artikelsamling er, at
artiklerne alle er skrevet og publiceret før revolutionen, nemlig i en periode fra november 2009 til oktober

2010. 
 

Aswany afslører, med en oprigtig og kontroversiel vurdering af de muligheder og begrænsninger, der vil
afgøre Egyptens fremtid, hvorfor det oprør, som overraskede verden, nødvendigvis måtte komme. Hans
artikler undersøger desuden de forhold, der har gjort Egypten moden til en revolution, fra Mubaraks

magtmonopol og hans stræben efter at indsætte sin søn som sin efterfølger, til den fattigdom, som halvdelen
af landets befolkning lever under. 

 
Egyptens tilstand giver et unikt indblik i, hvad der rørte sig i Egypten op til revolutionen, og samtidig er den

et inspirerende portræt af et folks beslutning om at rejse sig og lade sin stemme blive hørt.
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