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Amerikanske studenter flokker seg rundt språkkurs i arabisk, som nå er det
raskest voksende språket ved universiteter i USA. Aftenpostens korrespondent
JOHN HULTGREN Washington

Trolig er det stor fokus mot Midtøsten, spesielt etter terrorangrepene 11.
september 2001, som er årsaken til den sterke interessen. Antallet
arabisk-studenter i USA ble doblet fra 1998 til 2002, og har deretter doblet seg 
igjen, sier Gerald Lampe, som leder den amerikanske foreningen for
arabisk-lærere. 
- Jeg tror folk ser helt klart at det kan være en jobb som venter på dem hvis de
mestrer språket og kulturen, sier Lampe til avisen Los Angeles Times. 
Studier av arabisk blir nå ansett å være en sterkt karrièrefremmende faktor
innenfor en lang rekke profesjoner, kanskje aller mest innenfor det militære, i
offentlige stillinger og i mediebransjen. 
President George W. Bush trakk selv frem satsingen på arabisk-studier i en tale
han holdt i januar, og innenfor det amerikanske utenriksdepartementet er 
arabisk-kunnskap nå noe av det «heteste» en kandidat kan ha på sin CV. 
Mange slutter. - Viktigheten av det arabiske språk vil ikke forsvinne uansett hva
som skjer i Midtøsten. Selv om forholdene roer seg ned der - noe jeg ser som
helt umulig i den nærmeste fremtid - vil det være et viktig språk, sier Zoë
Griffith, som studerer ved Berkeley i California, til Los Angeles Times. 
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Den store pågangen har skapt kapasitetsproblemer, og flere universiteter har
ventelister med studenter som ønsker å lære seg arabisk. Professor Michael
Cooperson sier at til tross for den store interessen, er frafallsprosenten høy.
Studentene lærer moderne standard arabisk, et arabisk som brukes i aviser,
radio og fjernsyn, men som skiller seg betydelig fra hvordan arabisk snakkes på
gaten i arabiske byer. Arabiske dialekter varierer dessuten svært mye. 
- Det kan være frustrerende å studere i ett år, og så ikke forstå hva noen sier.
Det er som å studere latin i ett år og deretter reise til Mexico, sier Cooperson. 
For å lære språket som snakkes på gaten, arrangeres det studieopphold både i
Kairo og Beirut, og pågangen til slike kurs ved Det amerikanske universitetet i
Kairo er nå tre ganger høyere enn det var i 2000, ifølge det amerikanske
utdannelsesdepartementet. 
Trend i Norge. Interessen for arabisk minner noe om den store pågangen for å
lære russisk på 1960 og - 70-tallet,og begrenser seg på ingen måte til
amerikanske universiteter. Norge er ett av flere land som opplever den samme 
effekten av 11. septemberangrepene. 
Førsteamanuensis Albrecht Hofheinz som underviser i arabisk ved Institutt for
kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, forteller at antall
studenter i arabisk-klassene nå er tre ganger høyere enn før 2001. 
- 11. september førte til en økende oppmerksomhet rundt Midtøsten og den
arabiske verden. Jeg tror ikke alle bare tenker på bedre karrièremuligheter,
men mange ser nok at arabisk kan gi dem en fordel på arbeidsmarkedet, sier
Hofheinz. Han er selv fra Tyskland, og forteller om helt tilsvarende tendens i 
interessen for arabisk der. 
Også i Oslo er imidlertid frafallet stort. Hofheinz anslår at av de 114 studentene
som ble tatt opp i høst, er det neppe mer enn 60 som går opp til eksamen etter
fullført studium. 
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