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1.0 Indledning 
Igennem årtusinder har der været kamp om, hvilken måde der er mest rigtig at føre livet på. 

Som vesterlænding er det naturligt at synes bedst om Vestens verdensanskuelse, mens en 

muslim anser islam som den korrekte sandhed. Dette er en forståelig fordeling, men er 

konsekvenserne sunde? For store dele af verden gælder det, at religionen har haft afgørende 

indflydelse på identitetsudviklingen. Dette er også tilfældet med den vestlige og den islamiske 

verden. Ydermere har den græske og romerske antik i Vesten haft stor indflydelse på, hvordan 

fx samfundet styres. Antikkens videnskab, filosofi og samfundsteori blev taget op i den 

europæiske renæssance og oplysningstid, hvilket har sat fokus på den rationelle tilgang til livet, 

som har præget Vestens syn på verden i dag. Som modsætning hertil står den islamiske 

verden, der fortsat lægger vægt på religionen. Der skabes dermed en afgrund mellem 

livsanskuelserne. 

Denne forskel har eksisteret længe, men det var ved angrebet på World Trade Center i 2001, at 

det virkelig gik op for den vestlige verden, hvor stor forskellen egentlig er. Sidenhen har 

konflikten udviklet sig, og den blev ydermere udbasuneret i 2005, da den danske avis Jyllands-

Posten valgte at bringe nogle karikaturer af profeten Muhammed. Disse tegninger synes i 

vestlige øjne harmløse, men for den islamiske verden blev én fjer pludselig til ti høns – islam 

var blevet angrebet, og den islamiske verden svarede igen på tegningerne ved bl.a. at sætte ild 

til Dannebrog og danske ambassader. Samtidig arbejder den islamiske verden i FN regi på, at 

ytringsfriheden skal underordnes religionen. Der er således baggrund for at sige, at det ikke 

længere kun er magtforholdet verdensdele imellem, som kan starte krige, men også 

forskelligheden i kulturernes opfattelser af, hvad der kulturelt er rigtig og forkert at gøre. Dette 

er resultatet af, at Vesten og den islamiske verden ikke har samme opfattelse af religionens 

rolle i samfundet, som har indflydelse på henholdsvis det vestlige og det islamiske verdenssyn.   

Som verden udvikles, knyttes vores bånd mere og mere sammen, hvilket kræver en forståelse 

for hvilke elementer, der ligger til grund for vores verdenssyn. Vores samarbejde på tværs af 

religion og kultur kan forværres, hvis der ikke tages højde for vores forskelligheder. Der er i 

den vestlige verden enighed om, at respekten for menneskerettighederne er definitiv, mens 

den islamiske verden holder på, at troen på islam er livets mening. Men kan disse to forenes; 

kan man både respektere menneskerettighederne og agte religionen?   
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1.1 Problemformulering 

Den betragtning, at ikke hele verden deler samme grundlæggende elementer i deres identitet, 

har været min bevæggrund til at undersøge, hvilke aspekter der er elementære i henholdsvis 

den vestlige og den islamiske identitet. Specialet vil blive udarbejdet ud fra følgende hypotese:  

Den islamiske verden har ikke haft en oplysningstid, hvilket giver sig til udtryk i, at Vesten og 

den islamiske verden har udviklet sig i to forskellige retninger. Dette betyder, at 

kristendommen har haft nemmere ved at forlige sig med demokrati og med 

menneskerettigheder. 

Jeg vil derfor for det første undersøge, hvordan religionen har påvirket udviklingen af 

henholdsvis den vestlige og den islamiske verden. For det andet vil jeg ud fra 

Muhammedkrisen og Durban II konferencen analysere, hvilken indflydelse religionen har på 

respekten for menneskerettighederne. For det tredje vil jeg gennem en analyse af Tyrkiet 

vurdere, hvorvidt det er muligt at sekularisere og demokratisere et islamisk land i Vestens 

forståelse af begreberne. Tyrkiet anses i dette speciale som værende en del af den islamiske 

verden ud fra den betragtning, at landet har islam som religion. 

Svaret på disse spørgsmål vil kunne bidrage til en bedre forståelse af det interkulturelle 

forhold, som den vestlige verden indgår i sammen med den islamiske verden, som ses som den 

største modsætning i forhold til andre verdensregioner. Dette vil kunne bruges i internationale 

sammenhænge, men også i det danske samfund, som huser et muslimsk mindretal. Hvis 

synspunkterne i nærværende speciale bliver fremhævet i samfundsdebatten vil religiøse 

forskelligheder have lettere ved at sameksistere.  
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2.0 Metode 

Specialet bliver grebet deduktivt an. Derfor vil jeg først tage udgangspunkt i to teoretikeres syn 

på henholdsvis den kristne og den islamiske verden. Rodney Stark repræsenterer den kristne 

verdens livsanskuelse, og overfor ham står Bassam Tibi, som igennem årtier har beskæftiget sig 

med den islamiske verdens udvikling. Jeg vil i det sidste afsnit af teorikapitlet diskutere, 

hvorvidt Stark og Tibi har belæg for deres teser ved at sætte dem i relief med andre forskere, 

forfattere og filosoffers meninger. 

De to teoretikere og teorikritikken vil danne baggrund for den efterfølgende analyse, som vil 

tage udgangspunkt i religion overfor rettigheder. For det første vil jeg analysere 

Muhammedkrisen; hvorfor blev 12 i vestlige øjne uskyldige tegninger til en international krise? 

Her er den vestlige ytringsfrihed sat over for den islamiske verdens religionsfokus. For det 

andet vil jeg inddrage FN’s konference, Durban II, som omhandler bekæmpelsen af racisme, 

religiøs intolerance, diskrimination og fremmedfrygt; konferencens mål blev delvist vendt på 

hovedet på grund af forskellen mellem den vestlige og den islamiske verdens forståelse af 

menneskerettigheder. Endeligt vil Tyrkiets modernisering/europæisering blive analyseret. 

Analysen vil udføres på baggrund af beskrivelser, redegørelser og fortolkninger af de tre 

analyseobjekter. 

Dernæst vil jeg i lyset af analysen diskutere, hvorvidt den islamiske verden har gennemgået en 

oplysningstid, som har kunnet formidle menneskerettighederne på den måde, disse er tænkt. 

Idet det forventes, at hypotesen bekræftes, vil der ydermere perspektiveres over muligheden 

for, at den islamiske verden vil kunne gennemgå en oplysningstid. 

Der vil i specialet blive fokuseret på den vestlige verden generelt, men Danmark og Frankrig vil 

være repræsentanter for den vestlige verden i forbindelse med analysen af Muhammedkrisen. 

Ligeledes vil den islamiske verden blive betragtet som et hele i analysen af Muhammedkrisen 

og Durban II, og i analysen af Tyrkiet vil dette land bruges som eksempel på vanskelighederne 

ved at modernisere et islamisk land.  

2.1 Afgrænsning 

Forskellene mellem den vestlige og den islamiske verden er mange, hvilket gør emnet til et 

stort område med mange interessante elementer. Der er imidlertid grundet specialets 

begrænsede omfang ikke plads til at inddrage alle aspekter. Trods spændende vinkler ved 
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angrebet i New York 2001 vil dette ikke blive inddraget, idet forskellene mellem Vesten og den 

islamiske verden ikke kommer tilstrækkeligt til udtryk. Under Muhammedkrisen rejste to 

muslimske delegationer til Mellemøsten for at præsentere sagen, hvorvidt dette blev gjort i 

god eller ond tro vil ikke blive belyst. Ligeledes vurderes det ikke, hvorvidt Tyrkiet skal 

indtræde i den europæiske union eller ej.  

Almindeligvis skelnes der mellem en engelsk og en fransk oplysningstid, men i dette speciale 

lægges der fokus på det, oplysningstiden har været med til at fostre, hvorfor de yderligere 

forskelle ikke vil blive defineret. Samtidig kan både kristendommen og islam deles op i 

adskillige konfessioner, som ofte lægger vægt på forskellige egenskaber ved hver deres 

religion. Men dette vil der ikke blive fokuseret på i nærværende speciale, idet det her er vigtigt 

at forstå religionernes overordnede aspekter, som karakteriserer henholdsvis kristendommen 

og islam, som de fremstår nu. 
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3.0 Begrebsafklaring 

3.1 Oplysningstiden 

Begrebet oplysningstid indgår i hypotesen, hvorfor det for forståelsen af specialet er essentielt 

med en definition af, hvilke betydningselementer der her lægges vægt på. 

Den europæiske oplysningstid regnes for at starte i slutningen af det 17. århundrede og varede 

til starten af det 19. århundrede. Optakten til oplysningstiden var renæssancen, hvor den 

græske og romerske antiks tankegange og værker kom i fokus (Hanning 2006:640). Disse 

dannede baggrunden for en udvikling af naturvidenskabelige opfindelser (Knudsen 2006:759), 

hvilke var med til at forbedre levestandarden og produktionen (Buhl 2006:901). Antikkens 

værker blev ligeledes brugt til at berettige kristendommen med, hvilket vil sige, at de også 

bidrog til en udvikling af skepsissen, hvormed religionskritikken voksede naturligt frem 

(Hanning 2006:641). Samtidig blev tankevirksomheden centreret om rettigheder og friheder 

(Jarvad 2006:796f.), hvor bl.a. Hugo Grotius udviklede naturretten, hvis fokus var menneskets 

evne til at skelne mellem ’rigtigt og forkert’ ud fra menneskets medfødte fornuft (ibid:782). 

Det blev således menneskerettighedstankegang, som kom til at præge oplysningstiden. I 

starten udvikledes samvittighedsfriheden til at tænke og tro, hvad man ville. Denne 

religionsfrihed dannede baggrunden for udviklingen af øvrige friheder og dyder (Jalving 

2010:86), som eksempelvis ytringsfrihed og tolerance (Lippert-Rasmussen 2006:977f.). Til 

sikringen af disse friheder udviklede Montesquieu læren om magtens tredeling, således at en 

instans ikke besidder både den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt (ibid:976). 

3.2 Den islamiske verden 

Som modsætning til den vestlige verden vil begrebet ’den islamiske verden’ blive brugt, hvilket 

dækker over lande, hvis religion er islam. Dog ligger fokus ikke på lande i Asien, men på 

Mellemøsten, fordi det er her forskellen mellem Vesten og islam oftest kommer til udtryk. Som 

nævnt ovenfor vil begrebet også dækker over Tyrkiet, hvis religion er islam. 
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4.0 Teori 

To af samtidens forskere, Rodney Stark og Bassam Tibi, har igennem mange år analyseret 

henholdsvis den vestlige og den islamiske verden. Derfor vil der i dette speciale blive taget 

udgangspunkt i deres teorier. 

4.1 Kristendommen muliggjorde europæisk frihed gennem fornuften 

Den amerikanske religionsforsker, Rodney Stark, skrev i 2005 bogen The Victory of Reason – 

How Christianity Led to Freedom, Capitalism, and Western Success. Denne bog vil være det 

teoretiske grundlag for den vestlige verdens udvikling. Starks påstand er, som bogens titel 

antyder, at det var kristendommen, som gav den vestlige verden frihed, kapitalisme og succes. 

4.1.1 Teologiens magt 

Starks syn på kristendommen er frem for alt præget af overbevisningen om, at det er den mest 

fornuftige religion i verden. Dette begrunder han med, at baggrunden for kristendommen er 

teologien som videnskab, og at det kun er i kristendommen, at dette rationelle aspekt af 

religionen er udviklet (Stark 2005:5). Starks forståelse af teologi består i, at denne skal bidrage 

til en forståelse af, hvordan Guds forhold til mennesket er, og hvilke forventninger og ønsker 

Gud har til mennesket. Stark relaterer Gud til rationalisme, idet han fortolker Gud, som 

rationel, bevidst og med magt til at pålægge mennesket ansvar og moral. Dermed tolker Stark 

den teologiske baggrund, som en styrkelse af det kristne menneske, idet det dermed er i stand 

til kritisk at forholde sig til religionen (ibid:5). Dette kritiske aspekt har ført til, at Guds ord, som 

de er blevet nedskrevet, gentagende gange er blevet ræsonneret om for at finde Guds eksakte 

mening med dem (ibid:6). 

”Rather, they celebrated reason as the means to gain greater insight into divine intentions” 1 

(ibid:7). 

Dette citat viser, at Stark ikke står alene med sin tro på sammenhængen mellem 

kristendommen og fornuft, idet dette citat henviser til Thomas Aquinas, der var en af 

middelalderens førende teologer. Aquinas udviste stor respekt for filosofien og fortolkede 

Aristoteles’ lære, således at det var muligt for katolicismen at acceptere den (Götke 2006:213). 

                                                           
1
 Egen oversættelse: ”De fejrede snarere fornuft som et middel til at opnå større indsigt i de 

guddommelige hensigter”. 
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Aquinas’ brug af filosofi på det teologiske område, som han anså som videnskabens absolutte 

tinde, retfærdiggjorde han ved at referere til Gud som indbegrebet af fornuft (Stark 2005:10f.). 

Ligeledes argumenterer Stark for fornuftens særlige forbindelse til kristendommen ved at 

sammenligne denne med islam. Dette lader sig gøre ved at se på, hvordan den enkelte religion 

er bygget op. Stark kalder islam for en orthoprax religion, hvilket han definerer som korrekt 

praksis. Det skal forstås på den måde, at islam regulerer samfundets liv ud fra teksten, hvilket 

dermed kan betegne den som en lovreligion. Kristendommen, ifølge Stark, er derimod en 

orthodox religion, hvilket Stark beskriver som korrekt mening. Hermed gives der plads til 

systematiseret tro, teologi og fornuft. Kristendommen klassificeres hermed som en trosreligion 

(ibid:8). Endvidere relaterer Stark dette til religionernes fremtid. Dette skal forstås på den 

måde, at Stark ikke ser nogen reel fremtid for islam, idet det er en lovreligion. Islam bygger 

altså på Guds ord, som de blev sagt, hvilket kan sidestilles med, at den hviler i fortiden (ibid:9). 

Til gengæld er det et kristent aksiom, at fremgang er en forpligtelse, som Gud har givet til 

folket (ibid:48), hvormed den kristne verden selv skal udvikle samfundet og fremtiden. 

Stark påpeger endvidere, at foruden forskellen i religionernes opbygning distancerer 

kristendommen sig også fra islam ved ikke at have en guddommelig tekst, som er direkte 

videregivet fra Gud til mennesket. Dette er endnu et argument for, at fornuften har en stor 

effekt på kristendommen, for som Stark antyder, så har det været nødvendigt at tolke Jesu 

handlinger og ytringer på Jorden for at nå frem til grundelementerne i kristendommen (ibid:9). 

Det virker troværdigt, at det faktum, at mennesket har skullet tolke Jesu handlinger, har ført til 

fornuftens indtog i kristendommen. 

4.1.2 Videnskab og religion 

Stark er af den overbevisning, at “not only were science and religion compatible, they were 

inseparable”2; hvilket førte til, at videnskaben blev udviklet gennem 1000-tallets kristne 

universitet (ibid:12). Det var troen på, at det kunne lykkes, der gjorde videnskaben mulig 

(ibid:14). Stark vurderer dermed, at det kun var i den kristne verden, at den virkelige videnskab 

fandtes, fordi antikken og den islamiske verden kun har tænkte eksempler - ikke observationer 

(ibid:12f.). Ligeledes bruger Stark antikkens forhold til religion og verdens udvikling som et 

argument for, at antikken ikke producerede reel videnskab. Det skal forstås på den måde, at 

antikkens guder ikke selv havde skabt verden, men var underlagt den. Samtidig var verdens 

                                                           
2
 Egen oversættelse: ”Videnskab og religion var ikke alene forenelige, de var uadskillelige”. 
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udvikling ikke-eksisterende, idet universet var sammensat af ”*…+ endless cycles of progress 

and decay”3 (ibid:18). På baggrund af den manglende empiri og den ikke-eksisterende tro på 

fremgang vurderer Stark, at antikkens teorier ikke holder stik (ibid:12f.). Starks generelle 

mening om antikkens virkning på det europæiske kontinent er, at den bremsede den 

intellektuelle udvikling, som først virkelig blev sat i gang, da romerriget faldt (ibid:32). 

”Nature exists because it was created by God. In order to love and honor God, it 

is necessary to fully appreciate the wonders of his handiwork. Because God is 

perfect, his handiwork functions in accord with immutable principles. By the full 

use of our God-given powers of reason and observation, it ought to be possible 

to discover these principles”4 (ibid:22f.) 

Citatet karakteriserer grunden til, at den virkelige videnskab opstod i den kristne verden. 

Samtidig vidner citatet om Starks tro på, at kristendommen muliggjorde videnskaben gennem 

troen på, at videnskaben kunne lade sig gøre. I modsætning til religioner, som lægger på 

forståelse gennem fx meditation, tillader kristendommen tolkning og fornuftsudredninger for 

at opnå en forståelse af verden, som Gud har sammensat den. Dette er videnskaberne et 

redskab til (ibid:14f.). Endvidere påpeger Stark, at fx islam ikke tillod videnskabens udvikling. 

Dette skyldes, at Allah står som den altoverskyggende skaber, hvormed det anses som 

vanhelligende at formulere naturlove, som i deres egenskab vil modarbejde Allah. Dette har 

dermed hindret fornuften i at udvikle sig i den islamiske verden (ibid:20f.). 

4.1.3 Kristendommen og menneskerettigheder 

Stark argumenterer for, at kristendommen affødte individualismen (ibid:23). Dette skal ses i 

lyset af, at den kristne tro er åben og rationel og ikke en lovreligion, jf. afsnit 4.1.1. Der kan 

hermed argumenteres for, at individet gives den mulighed at leve sit liv i overensstemmelse 

med sin tolkning af kristendommen. Det vil sige, at kristendommen ikke er en fatalisme-

religion; individets skæbne er ikke forudbestemt. Dette er samtidig et udtryk for, at 

individualismen ikke opstod som fænomen i tidligere perioder som antikken. Tankegangen 

                                                           
3
 Egen oversættelse: ”endeløse cyklusser af fremskridt og forfald”. 

4
 Egen oversættelse: ”Naturen eksisterer, fordi den blev skabt af Gud. For at elske og ære Gud er det 

nødvendigt, at værdsætte hans værks vidundere fuldt ud. Fordi Gud er perfekt, fungerer hans værk i 

overensstemmelse med uforanderlige principper. Ved fuldt ud at udnytte egenskaberne fornuft og 

observation, som Gud har givet os, burde det være muligt at opdage disse principper”. 
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kommer også til udtryk i Starks argumentation: “[…+ Christianity was founded on the doctrine 

that humans have been given the capacity and, hence, the responsibility to determine their 

own actions”5 (ibid:25). Dette kan knyttes sammen med, at menneskerettigheder såsom frihed 

og lighed blev kristne doktriner (ibid:23) som resultat af individualismen. Hermed udelukkes 

også brugen af forpligtelser, idet disse er bundet op på en kollektiv tankegang (ibid:31). 

Stark argumenterer for, at frihed er et kristent begreb ved at henvise til, at denne term er ikke-

eksisterende i ikke-kristne lande, hvilket førte disse lande til brugen af slaver og despotiske 

styrer (ibid:24). Endvidere anfører Stark, at netop den frie vilje fik sat en stopper for slaveriet i 

den kristne verden, og at det var den kristne kirke, som iværksatte denne proces efter det 

vestlige romerrige faldt. Til gengæld påpeger Stark også, at den kristne kirke tillod slaveri, 

mens romerriget stadig eksisterede (ibid:26). Dette kan tolkes som et tegn på, at den kristne 

kirke indretter sig efter forholdene; i romerriget var det kejseren, som var mægtigst, hvorfor 

kirken sluttede sig til kejseren, men da romerriget faldt, var der ingen direkte erstatning for 

kejseren, hvorfor det hermed kan tolkes, at den kristne kirke tog føringen og satte standarden. 

Ligeledes understreger Stark, at oprindelsen til demokratiet ligger i kristendommen og ikke i 

antikken. Dette skyldes, at Stark karakteriserer antikken, som en undertrykkende periode, hvor 

kun eliten havde rettigheder, mens slaverne havde forpligtelser. Som nævnt ovenfor var det 

kirken, som befriede Europa fra slaveriet, altså understreger Stark, at nutidens samfund kan 

takke kristendommen for demokratiet (ibid:76). 

4.1.4 Middelalderens kristne Europa 

Det er en velkendt tanke, at middelalderens Europa var præget af overtro, elendighed og 

uvidenhed, hvad der sidenhen er blevet kaldt den mørke middelalder. Stark følger ikke denne 

tankegang, men definerer derimod den tidlige middelalder som en innovativ og spændende 

periode, idet kristendommen bidrog til, at Europa indtog en førsteplads i verden inden for 

teknologisk og videnskabelig nytænkning (ibid:35). Nyskabelserne, som Stark takker ’den 

mørke middelalder’ for, var med til at effektivisere landbruget, hvilket skød gang i en øget 

produktion (ibid:44). Kristendommen var dermed primus motor for kapitalismens start. 

Et andet aspekt i Starks argumentation er de despotiske stater, som avlede ærgerrighed 

(ibid:71). På grund af den manglende frihed i despotiske styrer blev der ikke opfundet midler, 
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Egen oversættelse: ”Kristendommen blev grundlagt på den læresætning, at menneskene er blevet givet 

evnen og dermed ansvaret til at bestemme deres egne handlinger”. 
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som kunne effektivisere arbejdet, idet dette ikke var til fordel for arbejderen (ibid:37). 

Samtidig associeres rigdom med ophøjet status og ses ikke som et hjælpemiddel til øget 

produktion (ibid:192), hvilket ironisk nok ville kunne give mere rigdom. I den kristne verden 

derimod eksisterede der frihed, således at ”medieval Europeans were equally attuned to 

developing better ways to get things done”6 (ibid:55). Idet Stark anser antikken for en 

undertrykkende periode (ibid:32), kan det derfor fortolkes, at de virkelige opfindelser blev 

gjort, da den individuelle frihed indtraf. Dette skete, da kristendommen kom til magten efter 

romerrigets fald. Stark argumenterer hermed for, at det var den kristne kirke og de frie 

samfund, som sikrede kapitalismens overlevelse og vækst, hvilket symboliserede den vestlige 

succes. Denne bedrift ligger ifølge Stark ene og alene i fornuftens forrang (ibid:105). 

4.2 Islam er den fuldendte åbenbaring 

Bassam Tibi er forsker og professor inden for international politik. Tibis seneste bog, som vil 

være grundlæggende for analysen af den islamiske verden, er Islam’s Predicament with 

Modernity – Religious reform and cultural change. Denne bog opsummerer Tibis akademiske 

arbejde, og den har til formål at oplyse muslimer og resten af verden om, at den islamiske 

verden har problemer med at tilpasse sig til den moderne verden, og hvorledes dette løses. 

4.2.1 Modernitet 

Tibi bruger begrebet modernitet gennemgående i bogen og som forklaringsmodel for den 

nuværende islamiske verdens tilstand, hvorfor det er nødvendigt at definere begrebet. Tibi 

deler begrebet op i to og stiller sig på skuldrene af Anthony Giddens og Jürgen Habermas. Den 

ene del af begrebet er institutionel modernitet, hvilket Giddens definerer som magt bl.a. 

karakteriseret ved teknologi og videnskab (Tibi 2008:36). Habermas koncentrerer sig derimod 

om kulturel modernitet, hvilket han definerer som værdier, normer og det verdenssyn, at 

mennesket som individ har evnen til selv at bestemme og forandre verden (ibid:303f.). Hidtil 

har kulturel og institutionel modernitet været adskilt, men Tibi knytter dem sammen som sin 

definition af modernitet (ibid:90). Dog slår Tibi fast, at en skelnen er vigtig, således at det 

vestlige overherredømme ikke sidestilles med den kulturelle modernitet, hvilket Tibi kritiserer 

muslimerne for at gøre (ibid:36). Den kulturelle modernitet består bl.a. af 

menneskerettigheder, pluralisme, demokrati og sekularisering, og det er vigtigt for muslimerne 
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 Egen oversættelse: ”middelalderens europæere var lige såvel gearet til at udvikle bedre måder at få 

ting gjort på” 
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at forstå, at disse værdier er universelle (ibid:47). Tibis mening skal dermed forstås på den 

måde, at den kulturelle modernitet er gældende for alle, men den er svær for muslimerne at 

acceptere, idet den for muslimerne ligner en ny måde for Vesten at få overherredømme over 

den islamiske verden på. Ergo problematiseres forholdet mellem den islamiske verden og den 

vestlige verden, idet den kulturelle modernitets værdier ikke er blevet universelle (ibid:75), 

men derimod ses disse værdier i muslimernes øjne som kætterske (ibid:81). 

Grundet denne anspændthed over for den moderne verden har den islamiske verden indgået 

et kompromis, hvilket Tibi kalder for semi-modernitet. Dette begreb relaterer til den islamiske 

verdens import og brug af vestlig teknologi og videnskab, fx i form af computere og internet, 

samtidig med at de bagvedliggende kulturelle værdier afvises (ibid:54). Dette betegner en 

adskillelse af kulturel modernitet fra den institutionelle modernitet. Tibi understreger, at 

denne semi-modernitet er en hindring for den islamiske verden for at få styr på dens 

anspændthed overfor den moderne verden (ibid:54). 

4.2.2 Koranens magt 

Det islamiske samfund ser Guds åbenbaring til Muhammed som den absolutte sandhed, fordi 

det er den sidste i rækken efter jødedommen og kristendommen (ibid:211). Dette budskab 

ligger til grund for Koranen, som af denne årsag heller ikke kan ændres, idet den er Guds 

nedskrevne sandhed. Derfor er denne kilden til al viden, hvormed intet andet, som fx 

rationalismen, kan være på højde med eller stå over Koranens ord (ibid:48f.). Islam står 

dermed som modsætning til kristendommen, som ikke har noget skrift, hvorfor teologien som 

videnskab har været nødvendig, jf. afsnit 4.1.1. Grundet tilstedeværelsen af et guddommeligt 

åbenbaret skrift er der indenfor islam ikke en videnskab bag religionen. Koranens 

ubestridelighed - ”the unquestioned authority of the text”7 - er altså essensen i det islamiske 

verdenssyn, hvilket også betyder, at en religiøs reform vil få svære kår, idet der pr. definition 

ikke kan stilles kritiske spørgsmål til den absolutte sandhed. Tibi lægger samtidig vægt på, at 

denne tro er grunden til, at muslimer ikke er villige til at tage rationalismen til sig (ibid:49). 

Islam er bygget op omkring en kollektiv tankegang, hvilket vil sige, at muslimer først og 

fremmest er trofaste overfor umma’en. Begrebet refererer til trossamfundet, som er den 

øverste enhed i islam. Dette er ensbetydende med, at islam er præget af kollektive pligter og 

ikke individuelle rettigheder (ibid:140), hvilket Stark også var inde på i afsnit 4.1.1. Tibi 
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 Egen oversættelse: ”tekstens ubestridte autoritet” 
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påpeger, at umma’en, forstået som alle islamiske lande som en samlet enhed, egentlig er et 

illusorisk netværk, men at den trods alt har mere magt end, hvad synligt er, hvis man ser på 

dens magt i international politik (ibid:144). 

Troen på, at islam er den fuldstændige sandhed, medfører endvidere, at den islamiske verden 

føler sig overlegen i forhold til andre religioner (ibid:54). Derfor ser den islamiske verden heller 

ikke de vestlige teknologiske og videnskabelige produkter som universelle og relevante for alle. 

Dette skyldes bl.a., at de vestlige teknologier bygger på en kritisk stillingtagen til verden, 

hvilket er essensen af den rationelle tankegang, hvilket som nævnt ovenfor ikke ses som 

virkelig viden. Der er altså en forskel mellem den vestlige og den islamiske verden – forskel 

mellem fornuft og tro (ibid:65). Dog er denne tolkning af Koranen ikke helt identisk med, hvad 

Koranen siger, hvilket vil blive illustreret nedenfor med vers fra Koranen. 

4.2.3 Islams forhold til rationalisme 

Et af Tibis argumenter for, at den islamiske verden kan ændre dens nuværende situation, er, at 

den islamiske verden igennem århundreder var den førende civilisation. Tibi lægger vægt på 

denne periode, hvor den islamiske verden var i stand til at imødegå forskellige udfordringer, 

samtidig med at der var en tradition for at optage viden fra andre kulturer (ibid:47). Dette blev 

legitimeret med følgende vers fra Koranen: ”Seek for knowledge even in China”8 (ibid:225). 

Dette er et bevis på, at islam har været en åben religion, men også et udsagn om, at ikke al 

viden kommer fra Koranen, som det blev nævnt i afsnit 4.2.2, hvilket synes at være det 

verdenssyn, muslimerne lever efter i dag. En af de kulturer, islam bl.a. lånte fra, var antikken, 

hvis filosofi bidrog til at skabe en særegen rationalismetradition i middelalderperioden (1000-

1500) i den islamiske verden (ibid:47). Problemet med denne tradition var dog dens 

begrænsede tilhængerskare, hvilket resulterede i, at rationalismen aldrig rigtig fik et godt 

fodfæste i den islamiske verden, hvormed den hurtigt forsvandt igen. Tibi begrunder denne 

situation med, at den islamiske ortodoksi havde et solidt tag i uddannelsessektoren, hvormed 

den forhindrede den rationelle tankegang i at vinde indpas i undervisningen. Dette er samtidig 

Tibis begrundelse for den islamiske verdens storhedstids begyndende nedgang (ibid:50). Tibi 

begrunder det nuværende islamiske verdenssyn, baseret på troen på at være den endelige 

åbenbaring og dermed at være alle andre overlegen, med den islamiske ortodoksis sejr over 

rationalismen i middelalderen. Tibi vurderer, at en genskabelse af denne rationalisme er 
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 Egen oversættelse: ”Søg efter viden, selv i Kina” 
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grundlæggende for en reformering af samfundssystemet (ibid:254), idet den islamiske 

middelalderrationalisme anerkendte en sondring mellem rationel og religiøs viden (ibid:66). 

4.2.4 Den islamiske verdens forhold til rettigheder 

Tibi bruger en af FN’s udviklingsrapporter til at bevise, at den islamiske verden har et besværet 

forhold til rettigheder. Denne rapport viser nemlig, at den islamiske verden bl.a. mangler 

demokratiske systemer og frihedsrettigheder, og at disse ikke naturligt vil vokse frem, så længe 

den politiske kultur forbliver den samme (ibid:45). På grund af islams ophøjethed i islamiske 

øjne, jf. afsnit 4.2.2, skelnes der også mellem muslimer og ikke-muslimer, hvor de, som tror på 

andre religioner end islam, karakteriseres som ikke-troende (ibid:115). Dette står i 

modsætning til følgende citat fra Koranen: ”you have your religion and I have mine”9. Dette 

pluralismeudtryk bør ifølge Tibi være grundlæggende for det islamiske samfunds politik 

(ibid:223). Det kan dog være vanskeligt at forene pluralisme med den islamiske overlegenhed. 

Tibi lægger vægt på, at de individuelle menneskerettigheder er universelle, selvom både 

kristendommen og islam anser sig selv som menneskerettighedernes igangsættere, men Tibi 

anfører, at de er et produkt af det moderne, sekulære samfund (ibid:130). Det skal også 

fremhæves, at Tibi anser dette moderne sekulære samfund som et resultat af genkomsten af 

antikkens tankegods (ibid:230). Endvidere påpeger Tibi, at de individuelle 

menneskerettigheder er et europæisk fænomen, som kun kan optages i det islamiske 

samfund, hvis de slår rødder i den lokale kultur. Set i lyset af islams fokus på forpligtelser 

overfor kollektivet kan respekten for menneskerettigheder dog komme til at udgøre et 

problem i det nuværende islamiske samfundssystem Det kræves, at de individuelle 

menneskerettigheder understøttes af loven og staten, ellers vil disse ikke have en reel virkning. 

Taget shari’aen nuværende position i betragtning, kan dette blive problematisk (ibid:132f.), 

hvilket vil blive uddybet senere. Tibi analyserer det islamiske samfunds nuværende tendens til 

at sidestille vestlige kulturelle værdier med vestligt overherredømme som et problem i forhold 

til indførelsen af de individuelle menneskerettigheder (ibid:140). 

4.2.5 Religionens nuværende plads i samfundet 

Tibi argumenterer for, at den vestlige verden har haft et stort forspring i udviklingen siden den 

islamiske verdens storhedstid (1000-1500), hvilket bl.a. skyldes den islamiske verdens 

manglende lyst og evne til at optage den rationelle tankegang, som ligger til grund for 
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 Egen oversættelse: ”Du har din religion, og jeg har min” 
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moderne teknologi og videnskab, jf. afsnit 4.2.3. Dette skyldes bl.a., at den islamiske verden 

kun er i stand til at adaptere vestlige idéer og regelsæt, når de ikke strider mod shari’aen og 

Koranens budskab (ibid:53). Tibi understreger, at den islamiske verdens manglende 

tilpasningsevne til moderniteten kan blive et internationalt problem, idet islam ikke længere 

kun er en religion forbeholdt Mellemøsten (ibid:9). 

Tibi fremhæver, at det, at den islamiske verden er blevet udsat for en kulturel globalisering, 

har medført et oprør mod Vesten. Det skal forstås på den måde, at den politiske islam, hvilket 

Tibi anser for den fundamentalistiske del af den islamiske verden, ønsker at befri samfundet 

for vestligt tankegods, hvilket bl.a. er vestlig viden og individuelle menneskerettigheder 

(ibid:155). Det vil sige, at politisk islam vil nægte den kulturelle modernitet adgang til det 

islamiske samfund, men tillade brugen af den institutionelle modernitets teknologiske midler, 

jf. afsnit 4.2.1. Dette skyldes, at fundamentalisterne anser den sande islam for at være 

løsningen ud af problematikken med den kulturelle modernitet (ibid:155). Ikke alene har 

fundamentalisterne ført religionen ind på politikkens arena og omvendt (ibid:152), men de 

begrænser samtidig det islamiske samfunds muligheder for forandring ved at gøre shari’aen til 

en større del af samfundets opbygning, idet denne per definition bestemmer, hvordan 

muslimerne skal leve deres liv (ibid:171), hvilket Tibi anser som et stort tilbageslag (ibid:178). 

Resultatet af den politiske islams forsøg på at fjerne alt vestligt tankegods fra den islamiske 

verden vil sammen med den islamiske tro på at være alle andre religioner overlegen kappe alle 

sejl til omverdenen i Tibis vurdering (ibid:221). 

4.2.6 Ændring for fremtiden 

Tibis bog er gennemsyret af et enkelt forslag til forbedring af den islamiske verdens 

nuværende tilstand, og det er, at der skal religiøs reform og kulturel fornyelse til. Dette kan 

kun lade sig gøre, hvis den islamiske verden slipper idéen om, at islam er essentiel (ibid:40). 

Det er muligt, at nutidens muslimer tror på islams uforanderlighed, men Koranen hindrer ikke 

forandring: ”Allah does not change people, unless they change themselves”10 (ibid:11). Citatet 

er samtidig Tibis grund til tro, at den islamiske verden kan reformeres, så længe det er 

muslimerne selv, der tager initiativet. 

Tibi argumenterer for, at den islamiske verden er åben for ændringer og fornyelse ved at sige, 

at islam altid er i bevægelse (ibid:38), som følge af verdens generelle udvikling, hvilket sker helt 
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 Egen oversættelse: ”Allah ændrer ikke folk, med mindre de ændrer dem selv” 
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automatisk trods muslimernes tro på islams uforanderlighed (ibid:40). For at gennemføre en 

reel reformering af samfundet er det nødvendigt, at den islamiske verden lægger dens 

ophøjede verdenssyn på hylden (ibid:173). Samtidig skal shari’aen reduceres til det, som Tibi 

anser som dens oprindelige hovedmål; nemlig moral (ibid:179). Dette vil muliggøre en kulturel 

forandring i det islamiske samfund (ibid:95). Samtidig vil det bidrage til muligheden for, at den 

islamiske verden kan få demokratiske styrer, hvilket FN har påpeget som en mangelvare, jf. 

afsnit 4.2.4. Tibi advarer mod en større brug af shari’aen, fordi dette ikke vil kunne føre en 

modernisering af det islamiske samfund ud i livet, hvormed forholdet mellem den islamiske og 

den vestlige verden ikke vil blive bedre, men tværtimod forværres (ibid:97). 

Tibi er af den overbevisning, at det er muligt at forene den islamiske tro og en sekularisering, 

men dette kræver netop en skelnen mellem det menneskelige og det guddommelige. Som 

nævnt i afsnit 4.2.3 skelnede den islamiske middelalders rationalisme mellem det religiøse og 

det politiske sværd, hvilket er Tibis argumentation for, at en reformering og en sekularisering 

kan finde grobund i nutidens islamiske samfund (ibid:181). Der skal dog store ændringer til, 

idet Tibi også beskriver adskillelige situationer i sin bog om reformister, der i nyere tid er 

blevet dræbt for at have udtalt sig omkring eksempelvis sekularisering (ibid:182), hvilket er et 

bevis på det islamiske samfunds manglende respekt for rettigheder, jf. afsnit 4.2.4. Ifølge Tibi 

er den politiske islam den største hindring for en genopståen af middelalderens rationalisme, 

som vil kunne være fødselshjælper til et demokratisk samfund bygget på universelle værdier 

som pluralisme og menneskerettigheder (ibid:226). Det kan betegnes som en gordisk knude, at 

den politiske islam, som har fået et større tag i det islamiske samfund, er en hindring for en 

sekulariseringsproces samtidig med, at denne sekularisering er nødvendig for at kunne sætte 

spørgsmålstegn ved den politiske islams legitimitet (ibid:194). Tibi vurderer nemlig det 

islamiske samfunds deltagen i verdenssamfundet som ikke mulig, medmindre den islamiske 

verden gennemgår en sekulariseringsproces. Dette er ensbetydende med, at samfundets 

religiøse aspekt bliver sat i baggrunden som en understrøm til forståelsen af livet (ibid:205ff.), 

således at der fokuseres på mennesket i stedet for Gud (ibid:80); ergo fornuften skal tage over 

for troen. 

4.3 Vurdering af teoriernes pålidelighed 

Stark og Tibi fremfører hver især gode argumenter for, hvorfor netop de har ret, men er deres 

argumenter berettigede? Det følgende afsnit er en diskussion af deres argumenter for at finde 
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frem til, om de har belæg for deres påstande. Dette afsnit vil dermed være en præcisering af 

teorierne, som de skal anvendes i analysen. 

4.3.1 Jesus vs. Muhammed 

Kristendommen og islam er begge monoteistiske religioner skabt af samme Gud, men det til 

trods er de vidt forskellige, og det er disse forskelle, det følgende afsnit vil tage udgangspunkt 

i. 

4.3.1.1 Fornuft contra vold 

Stark argumenterer for, at det var det rationelle islæt i kristendommen, der var skyld i, at 

frihedsrettigheder, demokrati og kapitalismen skød frem i den vestlige verden, jf. afsnit 4.1.1. 

Dette kan samtidig bruges som et modargument for, at den islamiske verden mangler sådanne 

værdier grundet den religiøse baggrund. Starks påstand synes umiddelbart stigmatiserende, 

men ikke desto mindre kan der findes belæg for rationaliteten i kristendommen, hvis man ser 

på pave Benedikt XVI’s11 forelæsning i Regensburg i september 2006. Foredraget handler om 

tro og fornuft, og pave Benedikt XVI ønsker at fremføre, at kristendommen er en rationel 

religion, hvorimod islam er en religion, som respekterer brugen af vold. Grunden til, at 

kristendommen er fornuftig, ligger i følgende citat: ”Ikke at handle med logos er imod Guds 

væsen” (Benedikt 2006). Det græske ord logô refererer til betydningen fornuft, men samtidig 

også til betydningen ord, hvilket finder sit belæg i Johannes-evangeliet: ”I begyndelsen var 

Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud” (Bibelselskabet). Hermed skal det forstås, at 

Guds åbenbaringer skal formidles via fornuft og ordet. Men er der samtidig belæg for, at islam 

skal udbredes via sværdets magt? Dette kan fx findes i optegnelser over Muhammeds liv og 

forkyndelse: ”Han havde tidligere været den første til at slå et menneske til blods for islam. Nu 

sendte han en pil mod quraysherne og blev dermed den første, der affyrede en pil i islam *…+og 

Sad ibn Abu Waqqas erklærede, at pilen var afskudt for den sande religion” (Bluitgen 

2006:115f.). 

Ligeledes anser filosoffen Kai Sørlander kristendommen for en åben og rationel religion, hvilket 

han begrunder ud fra en analyse af Biblen samt Jesu liv og gerninger. Det, Sørlander bl.a. 

lægger vægt på, er, at Jesus hverken tog del i den politiske magt eller udøvede vold i 

religionens ånd, hvilket Sørlander analyserer ud fra henholdsvis citatet fra Matt. 22,15-22: ”Så 
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 Der lægges vægt på, at pave Benedikt XVI trods hans naturlige forkærlighed for kristendommen 

holder denne forelæsning på objektiv niveau. 
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giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er!” samt Jesu sidste dage på jorden. 

(Sørlander 2008a:21). Som kontrast hertil analyserer Sørlander islams budskaber ud fra 

Koranen og hadith-samlingerne12. I modsætning til Jesus griber Muhammed til brug af vold i 

forbindelse med forsvaret og udbredelsen af islam (ibid:23), hvilket forrige citat også indikerer. 

Sørlander bekræfter også Starks påstand om, at det manglende skrift direkte fra Gud til de 

kristne har medført en rationel tilgang til kristendommen. Dette sidestiller Sørlander med, at 

islam er en lukket religion, idet Koranen er det direkte budskab fra Allah, hvormed en kritik 

anses som blasfemisk (ibid:22), hvilket også Tibi argumenterede for i afsnit 4.2.2. 

4.3.1.2 Er der et sekularismeideal i religionerne eller ej 

”Mens den kristne verden har oplevet en indre udvikling, der har ført frem til den moderne 

vestlige kultur, så har den islamiske verden slet ikke oplevet noget tilsvarende”. (ibid:29) 

Citatet skildrer et af Sørlanders kernepunkter; nemlig forskellen på udviklingen af 

samfundsformen. Synspunktet deles ligeledes af Bernard Lewis, som betoner, at det var de 

mange magtforfølgelser, som den kristne kirke led under og selv efterstræbte i sine første 

mange århundreder, der nødvendiggjorde sondringen mellem religion og politik (Lewis 

2002:124). Dette var ikke en realitet for den islamiske verden, hvilket er Lewis’ begrundelse 

for, at der ikke har været en lignende sondring i islam (ibid:133). Dette bekræfter Starks 

holdning til, at den kristne kirke skulle indrette sig efter tidernes forhold, som nævnt i afsnit 

4.1.4, hvorimod islam har været den jordiske magt i sig selv, og dermed skulle den kun 

forholde sig til sig selv og ikke tilpasse sig en anden herre. 

“Liberalism is not a possible meeting ground for all cultures; it is the political 

expression of one range of cultures, and quite incompatible with other ranges. 

Moreover, as many Muslims are well aware, western liberalism is not so much 

an expression of the secular, postreligious outlook that happens to be popular 

among liberal intellectuals as it is a more organic outgrowth of Christianity – at 

least as seen from the alternative vantage of Islam. The division of church and 

state goes back to the earliest days of Christian civilization. The early forms of 

separation were very different from ours, but the basis was laid for modern 
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developments *…+. All this is to say that liberalism can’t and shouldn’t claim 

complete neutrality”13 (Taylor 1995:249) 

Det faktum, at Jesus ikke deltog i den politiske magt, er et udtryk for et indeholdt 

sekularismeideal i kristendommen, og det er denne sammenhæng, som Charles Taylor 

anerkender ovenfor, der har gjort den kristne verden til, hvad den er i dag. I modsætning hertil 

står Muhammed, som både repræsenterede det religiøse og det politiske, idet han var religiøs 

vejleder og magtpolitisk hærfører (Sørlander 2008a:23). Netop denne forbindelse har gjort 

religionen politisk og politikken religiøs, men alligevel undlader Tibi at nævne dette i sin bog. 

Sørlander argumenterer for, at dette forhold lever i sit bedste velgående ved at henvise til de 

kilder, shari’aen bygger på; nemlig Koranen og hadith-samlingerne. Sidstnævnte 

repræsenterer Muhammeds liv og gerninger (ibid:24). Det skal dermed forstås, at det 

problematiske ved islam i Sørlanders øjne er, at Muhammeds liv bruges som grundlag for 

lovgivning, hvormed religionen bringes ind på den politiske arena. Det er dette aspekt; at der 

ingen sondring findes mellem politik og religion, som Sørlander kritiserer, idet det netop er 

denne adskillelse, som i hans øjne karakteriserer et rationelt samfund (ibid:91). Hermed 

understøtter Sørlander både pave Benedikt XVI og Stark i, at den islamiske verden ikke er 

bygget op omkring fornuften. 

Sørlander anerkender imidlertid Tibis ønske om at reducere shari’aen til moral, jf. afsnit 4.2.6, 

idet denne handling vil kunne skabe en plads til en demokratisering af det politiske felt. Dog 

mener Sørlander, at det er en form for ønsketænkning (ibid:55ff.). Dette skyldes, at Tibi i 

Sørlanders øjne ikke tager højde for islams essens og opbygning, når han vil fjerne det politiske 

og det juridiske islæt i islam, så kun religionen bliver tilbage (ibid:32). Sørlander påpeger, at 

brugen af Koranen og hadith-samlingerne som kilde til politik og lov berettiger brugen af vold 

og kamp (ibid:146). Dette står i skarp kontrast til kristendommen, hvor Jesus praktiserede 

åndelig vejledning frem for politisk magt. Sørlander lægger vægt på, at budskaber, som fx 
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civilisation. De tidlige former for adskillelse var forskellig fra vores, men fundamentet for moderne 

udvikling var lagt. Det vil sige, at liberalisme hverken kan eller bør kræve komplet neutralitet”. 
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buddet om næstekærlighed, gør det umuligt for den kristne at påkalde sig Guds støtte i en 

konflikt (ibid:161). 

Olivier Roy’s definition af sekularisme er:”Secularization is a social phenomenon that requires 

no political implementation. It comes about when religion ceases to be at the center of human 

life, even though people still consider themselves believers”14 (Roy 2007:7f.). Det er ud fra 

denne definition muligt at kritisere Tibis positive syn på en forening mellem den islamiske 

verden og en sekulariseringsproces, jf. afsnit 4.2.6. Roy påpeger, at sekulariseringen indtræder, 

når livet ikke længere centreres omkring religion. For islam er det ikke muligt at fjerne 

religionen helt, idet religionen er tæt forbundet med politikken, som beskrevet ovenfor. Også 

Sørlander sætter sig op imod en sekulariseringsproces, idet han ligesom Stark anser islam for 

en orthoprax religion, jf. afsnit 4.1.1, hvormed religionen dikterer, hvorledes det politiske og 

juridiske aspekt skal forløbe (Sørlander 2008a:32). 

”Det er under alle omstændigheder en kendsgerning at vores sekulære 

rationalitet, uanset hvor indlysende den er for vores vestligt formede fornuft, 

ikke er indlysende for enhver ratio, at den som rationalitet, i dens forsøg på at 

gøre sig evident, støder på grænser. Dens evidens er faktisk bundet til bestemte 

kulturelle kontekster, og den må anerkende at den derfor ikke kan forstås af hele 

menneskeheden og af samme grund ikke kan være operativ overalt” (Habermas 

2006:59). 

Også Joseph Ratzinger15 anser en sekularisering af den islamiske verden som umulig, hvilket 

giver sig til udtryk i ovenstående citat, idet sekularismen er opstået i Vesten og som et produkt 

af den vestlige historie. Dermed er den kun fornuftig og funktionel for den vestlige kulturkreds. 

Men til trods for dette ville en religiøs reform, som Tibi appellerer for, jf. afsnit 4.2.6, være 

optimal, idet islam er en forældet religion. Det skal forstås på den måde, at islam er opbygget 

omkring verdensidealet anno 622, det vil sige på Muhammeds tid, dermed er lovgivningen en 

hindring for fornyelse af samfundsordenen (Sørlander 2008a:32ff.), hvilket Stark også giver 

udtryk for, jf. afsnit 4.1.1. 
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dem selv som troende.” 
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 Bogen er skrevet, før Ratzinger blev pave, derfor bruges hans borgerlige navn. 
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4.3.2 Arven fra antikken 

I det følgende vil der blive fokuseret på, hvorledes antikken påvirkede henholdsvis den kristne 

og den islamiske verden. 

4.3.2.1 Demokratiets overlevelse 

«La naissance, dans le monde chrétien, de ce que les historiens appellent ‘l’Etat 

moderne’ est fruit de l’héritage politique et juridique des mondes romain et 

germanique et la pensée grecque. Les racines de cet Etat moderne plongent 

dans les Écritures saintes et le droit canon, avec la pratique de l’élection par 

exemple»16 (Gouguenheim 2008 :162). 

Ovenstående er den franske historiker Sylvain Gouguenheims definition af demokrati, hvilket 

også er grundlæggende for nærværende speciale. Der kan ud herudfra sættes spørgsmålstegn 

ved rigtigheden af Starks argumentation for, at demokratiet udelukkende er et resultat af 

kristendommen. Det er vigtigt at huske på, at termen demokrati stammer fra det gamle 

Grækenland, idet det første demokrati eksisterede i Athen (Lassen 2006:107). Samtidig skal 

det nævnes, at de mange politiske overvejelser, som fx Platon og Aristoteles gjorde sig om 

statsstyrets sammensætning, perfektionerede idéen om det mest ideelle styre (ibid:112). Dog 

skal det nævnes, at antikkens demokrati ikke afspejlede den samme mængde ligheder og 

rettigheder, som nutidens demokrati (ibid:108), hvilket giver grobund for, at det er en blanding 

af antikkens idéer om demokratiet og de kristne idealer og rettigheder, som har formet 

demokratiet, som det ser ud i dag. 

4.3.2.2 Religion og fornuft 

Jürgen Habermas, som ikke altid har været positiv over for religion, anerkender i dialogen med 

Ratzinger bl.a. religionens betydning som kilde til solidaritet, samtidig med at han frygter, at 

denne solidaritet vil kunne forsvinde, hvis et samfund sekulariseres fuldstændigt (Habermas 

2006:19). 

”Den gensidige gennemsyring af kristendom og græsk metafysik har jo ikke kun 

frembragt den teologiske dogmatiks åndelige form og en – ikke i enhver 
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 Egen oversættelse: ”Fødslen i den kristne verden af det som historikere betegner ’den moderne stat’ 

er frugten af den politiske og juridiske arv fra den romerske og germanske verden samt den græske 
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kanoniske ret”. 
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henseende frugtbar – hellenisering af kristendommen. Den har på den anden 

side også fremmet filosofiens tilegnelse af genuint kristent indhold. *…+ nok har 

den transformeret den oprindelige religiøse mening, men ikke devalueret og 

udtæret den på udtømmende vis. Oversættelsen af menneskets værdighed som 

det udtrykte billede af Gud til alle menneskers ligeværdighed, der skal 

respekteres ubetinget, er et eksempel på en sådan reddende oversættelse” 

(ibid:36f.) 

Ovenstående citat er et bevis på sammenhængen mellem den græske antik og 

kristendommen, hvilket Habermas lægger vægt på resulterede i, at de kristne budskaber, som 

fx menneskelig ligeværdighed, blev til bredt accepterede menneskerettigheder. Dette er i tråd 

med Starks budskab om kristendommens indflydelse på demokrati og menneskerettigheder, jf. 

afsnit 4.1.1. Dog anerkender Stark ikke som Habermas antikkens betydning for 

kristendommens videre udvikling. Men den græske antiks indflydelse på kristendommen kan 

ikke benægtes, idet det var i den græske verden, at kristendommen tog sine spæde skridt, som 

følgende vidner om: »Le christianisme était par ailleurs nourri, imbibé, dès ses origines, de 

culture grecque »17 (Gouguenheim 2008:25). 

Ligeledes roser pave Benedikt XVI den græske antik, når det kommer til kristendommen. 

Tilmed påpeger han, at det var takket være Grækenland, at kristendommen nåede en så stor 

udbredelse, som den gjorde (Benedikt 2006). Endvidere betoner pave Benedikt XVI, at 

kristendommen var fornuftig, før den stødte sammen med den græske verden, men det er 

takket være den græske arv, at den er forblevet rationel. Pave Benedikt XVI berettiger 

videnskabens udvikling i den kristne verden med mødet mellem antikken og kristendommen 

med, at det var ”*…+ et møde mellem en fornuftig tro og en kulturs sandhedssøgen” 

(Christensen 2010). Sørlander anfører ligeså, at det var linket til fornuften, som resulterede i 

en tro på, at videnskaben kunne lykkes, ”*…+ og et håb om, at man gennem empiriske 

undersøgelser og logisk tænkning kan nå frem til at afdække den guddommelige – den evige – 

orden i universet” (Sørlander 2008a:136), hvilket harmonerer med Starks påstand i afsnit 4.1.2. 

Tibi understreger i afsnit 4.2.2, at Koranen er Guds sande budskab, hvorfor rationalismen ikke 

har vundet indpas i den islamiske verden. Til dette pointerer Mikael Jalving, at den islamiske 
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tro udelukker udviklingen og brugen af fornuften. Dette skyldes, at fornuften leder til tvivl om, 

hvad der er rigtigt og forkert (Jalving 2010:41), som ikke er relevant i islam, i og med at det er 

den mest sande religion. 

4.3.2.3 Virkelig videnskab 

Starks påstand om, at virkelig videnskab blev udformet af og i den kristne verden, jf. afsnit 

4.1.2, synes kontroversiel, idet bl.a. Galileo Galilei af kirken blev pålagt at opgive troen på det 

kopernikanske solsystem (Knudsen 2006:743). Ikke desto mindre havde kirken og kirkens 

mænd en stor rolle i den konstante udvikling af viden og videnskaber (Gouguenheim 2008:20), 

samtidig med at Pavekirken var stor indehaver og distributør af de antikke værker (ibid:42). 

Gouguenheim påpeger, at det var takket være den græske antik, at universiteterne begyndte 

at poppe op i den tidlige middelalder, og at det var grundet kristendommens åbenhed overfor 

fornuften, at det kunne lade sig gøre (ibid:73). Dette er i tråd med, at Stark kritiserer andre 

forskere for deres manglende tillid til den mørke middelalder (Stark 2005:12). Kritikken findes 

forståelig, idet videnskaben ikke vokser ud af ingenting, men er et resultat af tidligere tiders 

erfaringer, hvilket også Gouguenheim giver udtryk for: «On peut lire le développement 

intellectuel de l’Europe comme celui d’un mouvement continu, de très longue durée, qui 

s’effectua par une série d’étapes enclenchées les unes dans les autres»18 (Gouguenheim 

2008:54). 

Ifølge Stark var det ikke muligt for den islamiske verden at udvikle videnskab, idet dette ansås 

som vanhelligende overfor Allahs skaberværk, jf. afsnit 4.1.2, samtidig med at Koranen som 

det endelige budskab gav svaret på fx naturfænomener, jf. afsnit 4.2.2. Kort sagt, så skabte 

Allah verden på perfekt vis, hvorfor udviklingen af videnskaber er unødvendig, hvilket samtidig 

er ensbetydende med, at udviklingen af samfundet er irrelevant (Jalving 2010:48). Det skal dog 

anføres, at den islamiske verden har haft en lille del i den videnskabelige udvikling i Vesten, 

idet det var den islamiske verden, som bragte Indiens titalssystem og papiret fra Kina til Vesten 

(Lewis 2002:21). Dog samler Lewis den generelle islamiske opfattelse af viden i følgende 

sætning: ”[V]iden var noget, man tilegnede sig, oplagrede eller om nødvendigt købte, men ikke 

noget man selv opdyrkede eller udviklede” (ibid:60), hvormed Starks betragtning om, at den 

virkelige videnskab var kristen, er berettiget. Men ikke desto mindre var den islamiske verden i 
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’den mørke middelalder’ ”et Mekka for videnskab, filosofi og kultur”, dette skyldes bl.a. den 

generelt udbredte mening, at det var i den islamiske verden, at den græske arv overlevede, 

indtil den blev videregivet til den kristne verden (Andersen 2006:453). 

Dette kan imidlertid diskuteres. Gouguenheim har i sin bog Aristote au Mont-Saint-Michel sat 

spørgsmålstegn ved rigtigheden af den islamiske verdens betydning for antikkens arvs 

fremkomst i Vesten. Bogens titel refererer til Gouguenheims hovedargument, nemlig at der op 

gennem middelalderen blev transporteret antikke værker fra kristne i Byzans til Vesten, hvor 

de efterfølgende blev oversat fra græsk til latin (Gouguenheim 2008:49). Mont-Saint-Michel i 

Nordfrankrig var i 1100-tallet centrum for oversættelse af Aristoteles’ værker (ibid:106). En 

anden af Gouguenheims pointer er, at der er sandsynlighed for, at 

oversættelsesvirksomheden, som eksisterede i den islamiske verden, blev udført af kristne og 

ikke muslimer (ibid:127f.). Dette skyldes for det første, at halvdelen af befolkningen i den 

islamiske verden i år 1000 udgjordes af kristne (ibid:15f.). For det andet var der en manglende 

græskkundskab blandt muslimer i den islamiske verden, hvilket hænger sammen med troen 

på, at arabisk er det hellige sprog. Dermed måtte muslimer læse kristne oversættelser for at 

kende antikkens værker (ibid:127f.). 

Det, at den islamiske verden ikke førte den græske antik til Vesten, kan også eksemplificeres 

ved de forskellige tilgangsvinkler til værkerne. I henholdsvis den kristne og den islamiske 

verden førte oversættelserne til forskellige tekster, fordi de hver især skulle igennem et 

godkendelsesfilter (ibid:75), som i den kristne verden var mere åbent end i den islamiske 

verden, jf. afsnit 4.2.2. Dette er også grunden til, at den islamiske verden ikke brugte 

Aristoteles’ politiske og moralske værker, idet disse ikke kunne forliges med Koranens indhold. 

Derfor måtte Europa selv finde frem til disse værker (ibid:104). 

4.3.2.4 Betingelser for rationalismens overlevelse 

Gouguenheim tilslutter sig delvist Tibis påstand om, at den islamiske verden har en rationel 

fortid, jf. afsnit 4.2.3. Grunden til, at det kun er delvist, skyldes, at den islamiske og den 

vestlige rationalisme udtrykker sig på to forskellige måder, som giver sig til kende i følgende: 

«Partout y domine l’idée que la raison est au service de la foi, et non un outil d’investigation de 

celle-ci»19 (ibid:141). Dette er en af de væsentlige årsager til, at den islamiske verden ikke fik 
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samme rationelle udgangspunkt - troen står altid over videnskaben (ibid:148). Samtidig har 

den græske antik ikke haft samme virkning på den islamiske verden som på den kristne, hvilket 

Gouguenheim ligesom Tibi, jf. afsnit 4.2.3, giver ortodoksien skylden for, idet «Le filtre 

islamique a donc opéré avec efficacité, freinant et limitant ce qui aurait pu être une 

hellénisation profonde et durable»20 (ibid:147). Sørlander anser også rationalismen for at have 

eksisteret i den islamiske verden, men den fik dog ikke nogen reel indflydelse på samfundets 

videre fremfærd. Dette begrunder Sørlander med, at middelalderens muslimer lukkede dørene 

for videre fortolkninger af shari’aen, hvilket samtidig førte til en stilstand i åndslivet, hvormed 

rationalisme gik i sig selv (Sørlander 2008a:41). 

Grunden til, at oplysningstiden fik lov til at udfolde sig i den kristne verden, angiver Sørlander 

til at være kristendommen i sig selv. Sørlander peger på, at sondringen mellem religion og 

politik sammen med reformationen ”*…+ førte til inderlig- og personliggørelse af religionen”. 

Dette betyder, at religionen gøres til en privat sag og får dermed ingen betydning i det 

politiske liv, hvilket er ensbetydende med, at fornuften kommer til at råde i de politiske 

bestemmelser med udviklingen af det sekulære demokrati som resultat (ibid:119f.). 

4.3.3 Er de individuelle menneskerettigheder universelle? 

Det kan diskuteres, hvorvidt menneskerettighederne er universelle. Som det er anført i afsnit 

4.2.4 anser både kristendommen og islam sig som fadder til udviklingen af 

menneskerettighederne, men hvem har ret? 

4.3.3.1 Islam eller kristendommen som ophavsmand? 

Sørlander påpeger, at den islamiske verden ikke har religionsfrihed, idet denne bygger på en 

sondring mellem religion og politik (ibid:188f.), samtidig med at muslimer anser sig som 

ophøjede i forhold til fx kristne, jf. afsnit 4.2.2. Desuden anfører han, at den manglende 

religionsfrihed kan karakteriseres som et udtryk for racisme (ibid:179). Endvidere mangler den 

islamiske verden politisk ligeværdighed, hvilket Sørlander også begrunder med den islamiske 

overlegenhed (ibid:189). Hvis man ser på islam som religion, så er det en lovreligion, som 

beskrevet i afsnit 4.1.1, det vil sige, at loven er bestemt af Koranen og hadith-samlingerne. 

Dette er ligeledes ensbetydende med, at muslimerne ikke har nogen reel indflydelse på 

samfundets love, hvormed demokratiet og medbestemmelsesretten ikke eksisterer i den 
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islamiske verden. Ifølge Sørlander er dette også et udtryk for stagnation, idet der ikke kan ske 

en udvikling i samfundsopbygningen (ibid:33). Samtidig synes det tvivlsomt, at en religion, som 

skal udbredes med sværdet som pave Benedikt XVI påpeger i afsnit 4.3.1.1, kan være 

ophavsmand til menneskerettighederne. 

Har kristendommen været fødselshjælper til udviklingen af menneskerettighederne? Dette er 

Stark ikke et øjeblik i tvivl om, og han understøttes af Sørlander, som mener, at det er 

opbygningen af religionen, jf. afsnit 4.3.1.1, som er den afgørende forskel for, at det var i den 

kristne verden og ikke i den islamiske verden, at menneskerettighederne blev udviklet. For det 

første begrunder Sørlander menneskerettighedernes oprindelse i den kristne verden med, at 

”*…+ Jesus fordrer en ubegrænset kærlighed, som gengælder ondt med godt og som ikke 

dømmer” (ibid:25); ergo næstekærlighed. For det andet påpeger Sørlander, at 

demokratiidealet om politisk ligeværdighed stammer fra kristendommen (ibid:31). Sørlander 

er af den overbevisning, at uden kristendommen, ville verden ikke se ud, som den gør i dag, 

idet han mener, at det sekulære demokrati og de religionsuafhængige menneskerettigheder 

bl.a. kan takke kristendommen for deres udvikling (ibid:46f.), hvilket stemmer overens med 

Starks tese. 

4.3.3.2 Menneskerettighedernes manglende universalitet 

Ud fra denne analyse af religionernes opbygning kan det konkluderes, at kristendommen har 

træk af menneskerettigheder, mens islam ligger langt fra at have rettigheder indbygget i 

religionen, men har derimod forpligtelser, hvilket skyldes islams fokus på kollektivet, jf. afsnit 

4.1.3. Ud fra en filosofisk overvejelse argumenterer Sørlander for, at menneskerettighederne 

ikke er universelle. Denne betragtning går i sin essens ud på, at hvis menneskerettighederne 

skulle være universelle, så skal alle mennesker kunne leve efter samme krav, samtidig med at 

man skal sikre, at andre personer ikke begrænses af ens handlinger og ønsker. Hermed 

påpeger Sørlander, at hvis dette skal kunne lade sig gøre, så er det vigtigt ikke at bruge 

religionen som bevæggrund, men udelukkende rationaliteten. Endvidere anfører Sørlander, at 

det ikke er alle religioner, som er lige disponeret for at kunne tilpasse sig denne fordring 

(ibid:68f.). Habermas tvivler også på menneskerettighedernes universalitet. Han mener, at 

deres mening skal være universel, men de skal også kunne sikres og håndhæves som gyldige 

for alle i alle stater, hvilke i Habermas’ øjne bør være demokratiske retsstater, for at dette skal 

kunne lade sig gøre (Dahl 2006:2 218). Dette kan bl.a. hægtes op på den manglende 
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religionsfrihed i den islamiske verden, hvormed menneskerettighederne ikke gælder for bl.a. 

den kristne mindretalsbefolkning i den islamiske verden, jf. afsnit 4.2.4. 

Kravet om universalitet kan også anskues ud fra en verdensbetragtning. Alene af den grund, at 

de individuelle menneskerettigheder er vokset frem i den kristne verden og til dels på grund af 

kristendommen, gør dem uforenelige med den islamiske verden, idet livsanskuelserne i de to 

religioner er vidt forskellige; kristendommen bygger nemlig på rettigheder, hvorimod islam 

bygger på pligter jf. afsnit 4.3.3.1. Men betragtes menneskerettighederne som del af den 

vestlige kultur, vil der opstå modstand fra dele af den islamiske verden mod at indarbejde 

menneskerettighederne i det islamiske samfund, idet fundamentalisterne prøver at begrænse 

det vestlige tankegods i den islamiske verden, jf. afsnit 4.2.1 og 4.2.5. 

Er islam forenelig med demokrati og menneskerettigheder? Det er et spørgsmål, som skaber 

megen polemik, men ikke desto mindre et vigtigt ét af slagsen. Sørlander peger på, at den 

islamiske verden ikke kan forenes med menneskerettighederne uden at skulle bryde med den 

kultur, samfundet er bygget op omkring; nemlig islam (Sørlander 2008a:50). Denne fordrer 

nemlig, at Allahs åbenbaringer står over alle andre sandheder, som anført i afsnit 4.2.2. 

Sørlander fastslår, at det er to divergerende idealer, som støder sammen, idet muslimerne 

anser deres religions krav som lige så universelle, som vesterlændinge mener 

menneskerettighederne er (ibid:50f.). Dette henleder opmærksomheden på den 

semimodernitet, der, som Tibi påpeger, eksisterer i den islamiske verden, jf. afsnit 4.2.1. I 

denne sammenhæng er det forståeligt, at muslimerne vrager de vestlige værdier, fordi de 

anser deres egne værdier for at have lige så megen ret til at være universelle. Men dette skal 

dog ikke retfærdiggøre semimoderniteten. 

4.3.3.3 Den islamiske verdens egne menneskerettigheder 

Det faktum, at den islamiske verden anser deres egne værdier for bedre i forhold til den 

vestlige verdens værdier, kommer ligeledes til udtryk i Cairo-deklarationen. OIC - Den islamiske 

Konferenceorganisation, der har plads i FN, vedtog i 1990 denne erklæring for at guide de 

islamiske medlemslande i menneskerettighedsspørgsmål (Rubin 2009:30). Et af OIC’s mål er, 

at:”reaffirm its support for the rights of peoples as stipulated in the UN Charter and 

international law”21 (OIC 1). Dette mål står dog i modsætning til Cairo-deklarationen, idet 

                                                           
21

 Egen oversættelse: ”bekræfte dens støtte for menneskerettighederne som fastsat i FN charteret og 

international ret”. 

http://www.oicun.org/print.php?item_id=&sec_id=23
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erklæringens artikel 25 stipulerer, at:”The Islamic Shari’ah is the only source of reference for 

the explanation or clarification of any of the articles of this Declaration”22. Med shari’aen som 

forståelsesramme gøres den islamiske menneskerettighedskonvention religiøs. Samtidig er der 

heller ikke nogen artikler i erklæringen om religions- eller trosfrihed. Modsætningen til FN’s 

menneskerettighedskonvention består i, at denne bl.a. sikrer religionsfriheden i artikel 18 (FN), 

hvormed OIC’s mål om at bakke op om FN’s menneskerettigheder ikke hænger sammen med 

deres egne menneskerettigheder. 

Endvidere begrænser shari’aen også enkelte rettigheder, hvilket bl.a. kommer til udtryk i 

artikel 19:”There shall be no crime or punishment except as provided for in the Shari’ah”23, og i 

artikel 22:”Everyone shall have the right to express his opinion freely in such manner as would 

not be contrary to the principles of the Shari’ah”24 (OIC 2). Dette bidrager til en forståelse af, 

hvorfor den islamiske verden ikke har udviklet sig indenfor menneskerettighedsområdet, idet 

den nuværende islamiske verden begrænses af rettigheder og pligter foreskrevet på 

Muhammeds tid. Samtidig understreger dette, at islam er en lovreligion, og 

menneskerettighedernes universalitet sættes i relief. 

                                                           
22

 Egen oversættelse: ”Den islamiske shari’a er den eneste referencekilde til forklaring eller afklaring af 

alle artikler i denne erklæring”. 

23
 Egen oversættelse: ”Der skal ikke være nogen forbrydelse eller straf undtagen dem, som er fastsat i 

shari’aen”. 

24
 Egen oversættelse: ”Alle skal have retten til frit at udtrykke deres mening på en sådan måde, at det 

ikke er i strid med shari’aens principper”. 

http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml
http://www.oic-oci.org/english/article/human.htm
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5.0 Analyse 

Der har i de seneste årtier været eksempler på, at den vestlige og den islamiske verden ikke 

forstår begivenheder og begreber på samme måde. Det har især givet sig til udtryk efter 

angrebene i New York i september 2001, hvor den vestlige verden blev mindet om, at der også 

er andre tilgangsvinkler til verden. I det følgende vil der for det første blive fokuseret på 

Muhammedkrisen, hvor der blev sat spørgsmålstegn ved ytringsfriheden. For det andet vil den 

islamiske verdens tilgang til religionskritik blive analyseret i forbindelse med Durban II 

konferencen. Afslutningsvis vil Tyrkiets evne til at blive et moderne sekulariseret samfund 

præget af vestlige ideer blive vurderet. 

5.1 Muhammedkrisen 

Den 30. september 2005 offentliggjorde Jyllands-Posten 12 tegninger af islams profet 

Muhammed. Dette førte de følgende mange måneder til uroligheder og konflikter mellem den 

vestlige og den islamiske verden, hvilket gjorde 12 i tanken uskyldige tegninger til en enorm 

krise for det danske samfund. 

5.1.1 Kan baggrunden for tegningernes offentliggørelse berettiges? 

Kulturredaktøren på Jyllands-Posten, Flemming Rose, fik i efteråret 2005 den erfaring, at 

mange kunstnere frygtede repressalier fra den islamiske verden eller muslimer generelt, hvis 

de fx kritiserede islam eller afbildede profeten. Dette ville ifølge Rose føre til selvcensur, 

hvilket er en indskrænkning af det offentlige rum (Rose 2005). Denne baggrund ledte Rose til 

at få bladtegnere ”til at tegne Muhammed, som du ser ham” (Hansen 2006:15), der førte til de 

12 karikaturer. 

”Det moderne, sekulære samfund afvises af nogle muslimer. De gør krav på en 

særstilling, når de insisterer på særlig hensyntagen til egne religiøse følelser. Det 

er uforeneligt med et verdsligt demokrati og ytringsfrihed, hvor man må være 

rede til at finde sig i hån, spot og latterliggørelse” (Rose 2005). 

Dette citat samt ovenstående baggrund er Roses begrundelse for at bringe tegningerne af 

Muhammed. Men er der reelt en selvcensur i Danmark? Hvis man ser på den politiske debat i 

Danmark, har den igennem mange år været præget af islamkritiske bemærkninger. 

Eksempelvis har Dansk Folkepartis formand Pia Kjærsgaard karakteriseret den islamiske kultur 

som noget, der ”hører hjemme i den mørkeste middelalder” (Larsen 2006:21). Denne udtalelse 
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fremmer ikke ligefrem god kommunikation og godt samvær mellem herboende muslimer og 

danskere, men ikke desto mindre er der en vis retfærdighed i udtalelsen, idet islam jo er 

opbygget omkring verdensidealet anno 622, jf. afsnit 4.3.1.2. 

Derfor kunne Roses frygt for, at der eksisterer en selvcensur i Danmark over for at kritisere 

islam af fare for at blive udsat for hævnaktioner, på sin vis godt afkræftes. Men set i lyset af de 

reaktioner som kom fra den islamiske verden efter offentliggørelsen af 

Muhammedtegningerne, så er hævnaktionerne reelle, hvormed frygten berettiges. 

Karikaturerne var det brændstof, der skulle til for at tænde den islamiske umma, jf. afsnit 

4.2.2, i kampen mod den vestlige verdens religionskritik. Dette betyder, at muslimerne stod 

vagt om deres religion, hvilket hænger sammen med, at islam er en religion med kollektivet i 

fokus, som blev forklaret i afsnit 4.2.2. Samtidig skal det ses i lyset af, at religionen er alle 

muslimers raison d’être, hvorfor en kritik af religion i muslimers øjne er tegn på dekadence, 

hvilket for enhver pris må bekæmpes, jf. afsnit 4.2.1. 

Den islamiske verden udtrykte dens harme ved bl.a. at sætte ild til den danske ambassade i 

Syrien, hvilket reelt gav Muhammedkrisen en ny dimension (Hansen 2006:179f.), idet ”intet er 

i sagens natur mere uacceptabelt i internationalt diplomati end angreb på ambassader” 

(Larsen 2006:116). Disse afbrændinger viser, at den islamiske verden ikke har samme 

forståelse for internationalt diplomati som den vestlige verden. Dette illustrerer Tibis 

semimodernitet, som defineres i afsnit 4.2.1; nemlig afvisningen af vestlige begreber. Denne 

nægtelse fører til et øget fokus på islam og dens principper, hvilket igen giver sig til udtryk i 

den særstilling, som muslimerne ifølge Rose kræver; hvilket er et tegn på en totalitær holdning 

(Jensen 2005:70). Denne totalitarisme ligger dog ikke langt fra islam som religion, idet den 

proklameres som den sidste og mest sandfærdige religion, jf. afsnit 4.2.2, så derfor er der 

ingen fornuft i at følge de vestlige principper. 

Den fundamentalistiske gren af islam svarer på karikaturerne ved at udlove en dusør til den, 

som dræber bladtegnerne (Larsen 2006:68), hvilket er et tegn på, at det ligger i islams natur at 

slå ihjel. Det skal forstås på den måde, at fundamentalisterne læser Koranen og Hadith-

samlingerne og udøver dens principper bogstaveligt, hvormed islam kan udbredes ved 

sværdets magt, som det blev understreget af pave Benedikt XVI i afsnit 4.3.1.1. Desuden 

repræsenterer karikaturerne kun et påskud for fundamentalisterne til yderligere at bekæmpe 

Vesten (ibid.:110). Dette er yderligere et bevis på semimodernitet, idet fundamentalisterne 

her bekæmper vestlige værdier evt. ved hjælp af moderne vestlig teknologi, jf. afsnit 4.2.5. 
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5.1.2 Står ytringsfriheden for fald? 

”Religionsfrihed betyder, at man ikke har ret til at kræve, at andre skal 

helligholde, hvad man selv – med sin egen religion – holder helligt *…+ *N+etop 

det, at der er frihed til at tro på Muhammeds budskab, indebærer, at der også 

skal være frihed til at forkaste det og vise, at man forkaster det” (Sørlander 

2008a:207). 

Med dette viser Sørlander, at Jyllands-Posten fulgte sin pligt i at være en vestlig avis; den 

brugte sin ytrings- og religionsfrihed. Samtidig påviser Sørlander også, at den islamiske verden 

ikke har religionsfrihed, hvilket også blev påpeget i afsnit 4.2.4 og 4.3.3.3. Dette hænger 

sammen med, at den islamiske verden, der er kendetegnet ved en kollektivitetsfølelse, har 

pligter, hvorimod den vestlige verden, hvis fokus er individualismen, har rettigheder. Denne 

skelnen bruger Stark til at påvise, at menneskerettighederne fik sit udgangspunkt i den kristne 

verden, da disse er resultater af den individuelle tankegang, jf. afsnit 4.1.3 og 4.2.2. 

At islam har et andet forhold til menneskerettighederne beviser OIC gentagne gang i løbet af 

krisen, idet den forsøger at få vestlige regeringer til at sætte religionen over ytringsfriheden, 

således at ingen vil kunne vanære de pågældende religioner og deres symboler (Larsen 

2006:70). Dette er et bevis for, at menneskerettighederne i den islamiske verden er præget af 

shari’aen, jf. afsnit 4.3.3.3, idet shari’aen jo netop er bygget på Koranen og Muhammeds liv og 

gerninger, som det blev understreget i afsnit 4.3.1.2. Ligeledes illustrerer det, at Habermas’ 

kulturelle modernitet, jf. afsnit 4.2.1, ikke kan respekteres, idet den islamiske verden ikke kan 

relatere de individuelle menneskerettigheder til en kollektiv religiøst orienteret tankegang. 

Professoren Frederik Stjernfelt påpeger, at religioner, men især islam, igennem mange år har 

forsøgt at indskrænke ytringsfriheden til fordel for en helliggørelse af religionen. Et af de første 

eksempler er fatwaen mod Salman Rushdie, da han havde udgivet den islamkritiske bog De 

sataniske vers. Stjernfelt kritiserer de vestlige lande for at betragte Muhammedtegningerne 

som et enkeltstående tilfælde, men det er nødvendigt at se disse i forbindelse med tidligere 

forsøg på ytringsfrihedsindskrænkning for at forstå, at der reelt er et problem mellem religion 

og ytringsfrihed (Eriksen 2008:262). At det især drejer sig om den islamiske verden 

understreger Stjernfelt med, at ”de islamiske landes konferenceorganisation har spillet en 

omfattende og endnu ikke fuldstændig kortlagt rolle i etableringen af presset mod 

ytringsfriheden, i de muslimske lande internt, men især inden for FN-systemet” (ibid.:264). 

Uheldigvis for ytringsfriheden har OIC’s forsøg båret frugt, idet FN’s 
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menneskerettighedskommission i 2007-2008 har vedtaget, at medlemslandene i deres 

lovgivning skal sikre mod religionskrænkelser (ibid.:265). Dette kan blive et redskab til at 

indskrænke individernes friheder, hvormed FN’s menneskerettighedskonvention bliver 

selvmodsigende (Ejbøl 2007). 

For ikke at skære alle muslimer over en kam var der også islamiske aviser, som bragte nogle af 

de danske karikaturer bl.a. ud fra den overbevisning, at tegningerne ikke er et værre billede af 

islam end terrorister og selvmordsbombere. Til trods for sandheden i dette, blev pågældende 

redaktører fyret og anklaget for helligbrøde (Larsen 2006:98). Dette viser ikke blot, at det ikke 

er alle muslimer, som anser tegningerne for krænkende, men også at de islamiske regimer slår 

hårdt ned på dem, som viger fra islams generelle holdning – shari’aen. Ergo kravene i Cairo-

erklæringen efterleves, jf. afsnit 4.3.3.3, men det er samtidig ensbetydende med, at FN’s 

menneskerettighedskonvention ikke overholdes, idet denne er i strid med shari’aen, jf. afsnit 

4.2.5. 

At den vestlige verden er rationel, og at den islamiske verden ikke er det, hænger som 

beskrevet i afsnit 4.1.1, 4.2.3 og 4.3.1.1 sammen med religionen. Dette er ligeledes 

udgangspunktet for, hvorvidt religionskritik accepteres i de to forskellige civilisationer. 

Religionskritik er nemlig præget af den rationelle tankegang, jf. afsnit 3.1, hvilket gør det til en 

logisk konsekvens, at Muhammedtegningerne opstod i et vestligt land, samtidig med at det 

bliver forståeligt, at den islamiske verden ikke tolererer religionskritik. 

”Ytringsfrihed gives til den, som taler – ytrer sig. Tolerance kræves af den, som 

lytter, og af det samfund, som overvåger. Således hænger ytringsfriheden og 

tolerance sammen i et frit samfund. Kravet om tolerance indebærer, at man skal 

acceptere andres ret til at ytre meninger og holdninger, som man ikke selv deler. 

Hvis man er tolerant, så bruger man ikke sine krænkede følelser til at indskrænke 

andres ret til at ytre sig, men man nøjes med at modsige dem i en ligeværdig 

meningsudveksling” (Sørlander 2008a:206). 

Den islamiske verdens manglende tolerance kommer endvidere til udtryk i ovenstående citat 

fra Sørlander, som har forstået indbegrebet af den islamiske verden på samme måde som Tibi; 

den islamiske verden har et anstrengt eller ikke-eksisterende forhold til rettigheder, jf. afsnit 

4.2.4. Dette gør sig ligeledes gældende i Cairo-erklæringen, hvis artikel om ytringsfrihed 

specificerer, at ytringer ikke må modsige shari’aens principper, jf. afsnit 4.3.3.3. 
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5.1.3 Civilisationernes sammenstød? 

Den amerikanske politolog Samuel P. Huntington udgav i 1993 The Clash of Civilizations?, som 

repræsenterer Huntingtons syn på verdensordenen efter Sovjetunionens fald og dermed 

slutningen på den kolde krig. Hans pointe er, at fremtidige verdenskonflikter ikke vil centreres 

om økonomi eller politik, men mere om det kulturelle aspekt; hvormed det er de forskellige 

civilisationer, der primært baserer sig på kultur og religion, som kommer til at støde sammen 

(Huntington 1993:22). Grunden til, at det er civilisationerne, som vil støde sammen, er bl.a. 

den fundamentale forskel i historie, religion og kultur, som bl.a. har påvirket hver civilisations 

måde at anskue verdenen på (ibid.:25). På dette grundlag kan Muhammedkrisen repræsentere 

et civilisationssammenstød, idet der som nævnt ovenfor er stor forskel i forståelsen af 

ytringsfrihedens betydning og religionens forrang. Endvidere påpeger Huntington, at de 

divergerende verdensanskuelser kan gøre internationale forhandlinger om fx 

menneskerettigheder problematiske (ibid.:29). Dette har bl.a. vist sig i forbindelse med FN’s 

menneskerettighedskommissions vedtagelse af en strammere ytringsfrihed på forslag fra OIC, 

jf. afsnit 5.1.2. 

”Western ideas of individualism, liberalism, constitutionalism, human rights, 

equality, liberty, the rule of law, democracy, free markets, the separation of 

church and state, often have little resonance in Islamic *…+ culture*s+. Western 

efforts to propagate such ideas produce instead a reaction against ‘human right 

imperialism’ and a reaffirmation of indigenous values, as can be seen in the 

support for religious fundamentalism by the younger generation in non-Western 

cultures”25. (ibid:40f.) 

Huntington henviser her til, at en anden civilisations tankegods afvises, hvilket kan sidestilles 

med semimoderniteten, jf. afsnit 4.2.1. Denne er desuden tæt forbundet med, at en 

civilisations kulturelle kendetræk er fundamentale og derfor svære at ændre (ibid:27), hvilket 

har besværliggjort en optagelse af vestligt tankegods. Samtidig viser citatet også, at religionen 

har fået en betydelig magt. Dette hænger sammen med, at religionen er ved at overtage 

                                                           
25

 Egen oversættelse: ”De vestlige ideer som individualisme, liberalisme, forfatningssystemet, 

menneskerettigheder, lighed, frihed, retsstaten, demokrati, frie markeder, adskillelsen af kirke og stat 

har ofte begrænset genlyd i islamiske kulturer. Vestlige bestræbelser på at udbrede sådanne ideer 

sætter i stedet gang i en reaktion mod menneskeretsimperialisme og en bekræftelse af indfødte 

værdier, hvilket kan ses i forbindelse med støtte fra den yngre generation i ikke-vestlige lande til religiøs 

fundamentalisme”. 
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nationalstatens rolle som identitetsgiver, hvilket delvist skyldes, at en civilisations borgere ikke 

nødvendigvis bor i det område, civilisationen hører hjemme i (ibid:26). Dette kan bl.a. 

illustreres med Muhammedkrisen, som forenede muslimer på tværs af nationale grænser – 

religionen førte an. Denne fundamentale rolle påpeger Tibi også som afgørende for den 

islamiske verdens nuværende situation, jf. afsnit 4.2.5. 

Huntingtons teori kritiseres fra mange sider, men ikke desto mindre synes den at indramme 

Muhammedtegningerne og reaktionerne fra den islamiske verden på disse. Dog mener 

Huntington ikke selv, at Muhammedkrisen er et udtryk for et sammenstød i teoriens forstand; 

det er sagen ikke stor nok til (Huntington 2006:80). Huntington står vagt om ytringsfriheden; 

”*…+ retten til at kritisere, hvad andre gør, siger og tænker, er ganske enkelt helt essentiel for, 

hvordan et frit samfund fungerer” (ibid:81). Dog mener Huntington ikke, at tegningerne havde 

været nødvendige. De er tværtimod et tegn på forskellene mellem de to kulturer, og på den 

manglende forståelse civilisationerne imellem (ibid:81). 

5.1.4 Krænkede Muhammedtegningerne alle muslimer? 

”Er det nu pludselig danske bladtegneres skyld, at vanvittige terrorister selv foretager en ikke 

videre kløgtig kobling imellem et religiøst idol og hårrejsende vold ved at begå groteske 

forbrydelser imod menneskeheden i deres egen guds navn?” (Jensen 2005:70) 

Det, der her tages fat på, kan betegnes som sagens kernepunkt. At muslimerne føler sig 

krænket over at blive sidestillet med terrorisme, er afgjort ikke kun en vestlig slutning, men 

mere et problem internt i islam. Det skal forstås på den måde, at det er de fundamentalistiske 

grupperinger inden for islam - dem som bruger terrorismen til at slå deres utilfredshed fast 

med - som den vestlige verden oftest bliver gjort opmærksom på, hvorfor det er naturligt at 

tegne det, der kendetegner islam ifølge en vesterlænding. Kurt Westergaard tegnede altså 

Muhammed med en bombe i turbanen, fordi det er, hvad han frygter - islamiske terrorister 

(ibid.:70). 

Der er delte meninger om, hvorvidt tegningerne er krænkende for alle muslimer eller kun en 

del af dem. Den ene side påpeger, at fordi trosbekendelsen er kalligraferet på Westergaards 

tegning af Muhammed med bomben i turbanen, så er karikaturen møntet på islam i 

almindelighed, og dermed alle muslimer (Larsen 2006:52). Men en mere holdbar analyse af 

Westergaards karikatur er, at den kun gælder for nogle muslimer; Stjernfelt betoner, at 

flertallet har fejlfortolket tegningen. Denne mistolkning skyldes, at det antages, at 
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trosbekendelsen fæstnet på bomben er et udtryk for, at alle de, som bekender sig til den 

islamiske trosbekendelse - ergo alle muslimer - er terrorister. Fejlen ligger ifølge Stjernfelt i, at 

Muhammed automatisk skulle repræsenterer alle muslimer (Eriksen 2008:240). ”Den 

toleddede metonymi, der forbinder en doktrins skaber med doktrinen og videre til doktrinens 

tilhængere, er langt mere spinkel og mindre automatisk end skridtet fra ophavsmand til 

doktrin” (ibid.:241). Med dette ønsker Stjernfelt at gøre gældende, at der ikke er et direkte link 

mellem karikaturen og alle muslimer. Hvis dette skulle have været tilfældet, så skulle der have 

været påskrevet, at tegningen gælder for alle muslimer, hvorfor det legitimeres, at tegningen i 

hvert fald henvender sig til nogle muslimer, og alle bør dermed ikke føle sig krænket 

(ibid.:241). Ret beset er karikaturerne blot en del af ”en ganske almindelig dansk-vestlig 

satiretradition, der i det mindste går tilbage til Oplysningstiden og de engelske 

karikaturtraditioner i 1600-tallet” (ibid.:261). Som følge heraf er det naturligt for den vestlige 

verden at sætte spørgsmålstegn ved alle autoriteter. 

At tegningen tolkes til at betyde, at nogle muslimer er terrorister, mener Stjernfelt hænger 

sammen med virkelighedens verden (ibid.:242); Terrorangrebet på World Trade Center i 2001 

kunne være ét eksempel. Desuden understreger Stjernfelt, at det er kutyme at skildre 

Muhammed med sværdet i hånden, hvormed tegningen blot er en modernisering (ibid.:242). 

Dette hænger sammen med pave Benedikt XVI’s omstridte tale i Regensburg, hvor han 

indirekte indtog samme holdning; at islam udbredes med vold, jf. afsnit 4.3.1.1. Westergaard 

selv ønskede at ”påvise, at terrorister får deres spirituelle ammunition fra islam” (Larsen 

2006:256), hvilket dermed gør tegningen repræsenterende for nogle muslimer. 

Hvis muslimerne følte sig krænkede på grund af den manglende respekt for det billedforbud, 

islam har, hvilket de mener, er universelt for hele verden, så mener Lewis ikke, at dette er 

berettiget. Dette skyldes, at billedforbuddet skal forhindre en afgudsdyrkelse i islam, som de 

danske Muhammedtegninger næppe er et forsøg på (Lewis 2006). Lewis fremhæver dog, at 

karikaturerne var en krænkelse af Muhammed, hvilket i den islamiske verden er en dødssynd. 

Men i og med at de blev tegnet af danskere, så har det intet med den islamiske verden og dens 

magtområde at gøre (ibid.). Hermed skal det forstås, at Lewis mener, at reaktionerne på 

tegningerne var uberettigede. Alligevel udgør den islamiske tanke om, at billedforbuddet er 

universelt et civilisatorisk sammenstød i Huntingtonsk forstand med den vestlige verdens syn 

på ytringsfriheden som universel. 
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Et manifest blandt internationale forfattere taler for en opfordring ”til modstand mod den 

religiøse totalitarisme og fremme af frihed, lige muligheder og sekulære værdier for alle”, 

samtidig med at de kritiserer Huntingtons teori, idet de ikke mener, at det er civilisationernes 

sammenstød, som er ved at indfinde sig, men nærmere ”en global, ideologisk kamp mellem 

demokrater og teokrater” (Larsen 2006:118). Dette er sammenhængende med Starks analyse 

af de to religioners forskellige opbygning; kristendommen er baseret på åbenhed og frihed til 

selv at tænke over livets muligheder, mens islam er en lovreligion, som bestemmer, hvorledes 

muslimer skal leve deres liv, jf. afsnit 4.1.1. Manifestet taler for, at alle skal kunne nyde godt af 

sekulære værdier. Ratzinger påviste i afsnit 4.3.1.2, at sekularismen ikke er operativ i hele 

verden grundet det rationelle islæt, som ikke er den islamiske verden forundt som følge af 

islams forening af religion og politik. Dermed er muligheden for, at den islamiske verden får 

sekulære værdier ganske lille, så længe religionen er den primære kilde til samfundslivets 

udfoldelse. Ligeledes fastholder Tibi, at den nuværende politiske kultur hindrer 

frihedsrettighedernes udfoldelse, jf. afsnit 4.2.4. 

5.1.5 Retssagen mod Charlie Hebdo 

Som en støttende gestus mod Jyllands-Posten og ytringsfriheden bragte den franske satiriske 

ugeavis Charlie Hebdo i februar 2006 to af Jyllands-Postens tegninger, hvoraf den ene var 

Westergaards, og en tredje som de selv havde tegnet. Dette førte til, at den franske union for 

islamiske organisationer26, moskéen i Paris og Den muslimske Verdensliga anklagede avisen for 

racistiske injurier, idet de angreb Westergaards tegning for ikke at vise sandheden og 

intimidere islam (Bogaert 2006). Hvis Stjernfelts analyse af Westergaards tegning i afsnittet 

ovenfor tages i betragtning, så holder anklagen mod Charlie Hebdo ikke i byretten, idet 

Stjernfelt påviste, at tegningen kun er repræsenterende for nogle muslimer, samtidig med at 

karikaturen viser et ægte udsnit af islam. 

”Domstolen har sagt, at man skal behandle islam som alle andre religioner. Og 

vi ved alle, at Charlie Hebdo også har været meget hård ved alle andre 

religioner. Tegningerne var ikke et udtryk for racisme, men udtryk for en frihed 

til at kritisere en religion som led i en legitim samfundsdebat”. (Ullerup 2007) 

Overfor den muslimske anklage om racistiske injurier står den franske verdslighed, som ud fra 

ovenstående kommentar påpeger, at de pågældende karikaturer ligger i forlængelse af Charlie 
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Hebdos normale forretningsgang. Ligeledes er det Charlie Hebdos forsvar, at det ikke er en 

kritik af troen, men mere en kritik af, hvad troende mennesker gør (Albrechtsen 2006). Dette 

hænger i tråd med Westergaards tegning, idet den som nævnt i afsnit 5.1.4 er et udtryk for, at 

terrorister henter deres hensigter fra islam. 

At det er det verdslige Frankrig, som står over for den religiøse islam, giver sig til udtryk i 

henholdsvis begrundelserne og repræsentanter. Det skal forstås på den måde, at Charlie 

Hebdo argumenterer ud fra et af oplysningstidens idealer, hvor ytringsfriheden virkelig vandt 

gehør: ”Jeg er uenig i, hvad De siger, men jeg vil til døden forsvare Deres ret til at sige det” 

(Byrckel 2007). Dette kan ligeledes bruges modsætningsvist, idet Charlie Hebdo blev anklaget 

af muslimer for at have ytret sig; ergo den islamiske verden respekterer ikke ytringsfriheden, 

hvilket stemmer overens med Tibis vurdering af islam, jf. afsnit 4.2.4. Heroverfor står de 

islamiske anklagere, som bl.a. repræsenteres af Den muslimske Verdensliga, hvis overordnede 

formål er at genindføre islam som på Muhammeds tid og så vidt muligt indføre shari’aen i alle 

lande, hvor der bor muslimer (Islaminfo). Det er altså oplysning eller religion. 

Dommen, der faldt til Charlie Hebdos fordel, blev bl.a. begrundet med, at avisen er satirisk, 

hvormed sådanne tegninger kan forventes, samtidig med at man selv kan vælge at opsøge 

avisen eller lade være. Til trods for at avisen fik forbeholdt sin ret til at ytre sig, var der et lille 

men; Westergaards tegning i sig selv er krænkende, men set i sammenhængen har Charlie 

Hebdo ikke ønsket at nedgøre islam og muslimer, men mere bidraget til samfundsdebatten 

(Robert-Diard 2007). Mange forkæmpere for ytringsfriheden og de vestlige idealer anser 

ytringsfriheden som ”en grundlæggende frihed, den ilt, som de øvrige friheder lever af” (Ejbøl 

2007). Derfor kritiserer de også dommen, der med det lille ’men’ er udtryk for, at der er givet 

efter for presset fra religionens side, hvormed ytringsfriheden er blevet indskrænket. 

5.2 Durban II Konferencen 

FN afholdt i 2001 i Durban i Sydafrika World Conference against Racism, Racial Discrimination, 

Xenophobia, and Related Intolerance, hvis sigte var at anerkende forbrydelser i forbindelse 

med slaveri og koloniseringen. For at følge op på denne konferences landvindinger afholdtes 

der i efteråret 2009 en Durban II konference (Bruckner). 

5.2.1 Eliminér religionskritik! 

FN, der normalt har til hensigt at tilgodese fælles interesser, er blevet forum for en debat på 

tværs af verdensopfattelser. På den ene side står den vestlige verden, som vil kæmpe for at 

http://www.islaminfo.dk/artikler.asp?PgID=1355
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bevare de individuelle frihedsrettigheder, der er udløbere af kristendommen, og som får deres 

endelige udseende i den europæiske oplysningstid, og som Vesten mener, bør være universelt 

dækkende. Den islamiske verden, med OIC i front, står på den anden side med det ønske, at 

religionskritik skal sidestilles med racisme (Sørlander 2008b). 

Religionskritik, der er en konsekvens af oplysningstiden, jf. afsnit 3.1, er stadig et vigtigt 

element i den vestlige tankegang (Willaime 2010:138). Udviklingen er så gået i den retning, at 

det i dag er islam, der står for skud, og at religionskritikken er blevet mere spydig og 

provokerende (ibid:139f.). Den islamiske verdens forsøg på at begrænse ytringsfriheden kan 

derfor være et tegn på, at den magtkonflikt, der har præget forholdet mellem Vesten og den 

islamiske verden, til stadighed eksisterer, hvilket kan symbolisere en magtkamp mellem 

rationaliteten og religionen. Det er heri, at civilisationernes sammenstød kan foregå, idet det 

er de to regioners forskellige kulturer, som støder sammen, jf. afsnit 5.1.3. 

OIC’s generalsekretær Ekmeleddin Ihsanoglu anførte i forbindelse med konferencen, at den 

moderne racisme handler om at ydmyge islam (Sørensen 2009). Samtidig blev de tidligere 

kolonimagter også afkrævet undskyldninger for racemæssige forhold. Det paradoksale er dog, 

at nutidige xenofobiske angreb på mindretal i eksempelvis Afrika og Mellemøsten udført af 

den islamiske verden ikke nævnes (Gombya 2009). Dette kan tolkes som den islamiske verdens 

angreb på Vesten, samtidig med at det betegner konferencens fejlagtige fokus; den reelle 

racisme får ikke megen opmærksomhed. Den islamiske verdens fokus på hvad Vesten gør og 

har gjort, kan ses som et udtryk for manglende selvkritik, hvilket hænger sammen med islam 

som religion, jf. afsnit 4.2.2. Ydermere bruger Irans præsident Ahmadinejad FN på en 

semimoderne måde, idet FN er hans forum for at tale om en afslibning af vestlige værdier til 

islamisk formål, idet han ønsker et nyt organ til internationale formål i stedet for FN for at 

mindske den vestlige verdens rationelle indflydelse (ibid). Samtidig udtaler han også, at 

verdens liberale demokratier burde ophøre (Dershowitz 2009), hvilket paradoksalt nok er en 

racistisk udtalelse, idet Ahmadinejad her indirekte udtrykker, at den islamiske verden er den 

vestlige verden overlegen, hvilket kan ses som en hån mod kristendommens evne til udvikling, 

jf. afsnit 4.2.2 og 4.1.4. 

”To achieve international co-operation in solving international problems of an 

economic, social, cultural or humanitarian character, and in promoting and 
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encouraging respect for human rights and for the fundamental freedoms for all 

without distinction as to race, sex, language, or religion”27. (UN Charter) 

Ovenstående er et af FN’s formål. Derfor kan det synes paradoksalt, at den islamiske verden 

får lov til at stille forslag om at ligestille religionskritik med racisme, idet denne i form af 

ytringsfrihed er en af de fundamentale rettigheder. Ydermere virker det selvmodsigende, at 

den islamiske verden stiller krav i FN regi – set som udtryk for ytringsfrihed - når denne ellers 

ikke respekteres i den islamiske verden, jf. afsnit 4.2.4, men derimod underordnes shari’aen, jf. 

afsnit 4.3.3.3. Tibis teori om semimodernitet holder i dette tilfælde stik, idet et vestligt middel 

(FN) bruges uden hensyntagen til de bagvedliggende værdier – menneskerettighederne. 

At den islamiske verden vil hæve religionen - islam - over ytringsfriheden tyder på en 

overlegenhedsfølelse, som er almindelig for den islamiske tankegang, idet islam som den 

sidste religion anses for at være ægte sandhed, hvormed muslimer anser de tidligere 

religioner, kristendommen og jødedommen, for at være underlegne og barbariske, jf. afsnit 

4.2.2. Dette er ensbetydende med, at den islamiske verden i teorien ikke vil acceptere at stille 

deres hellige religion på lige fod med den vestlige verdens nye religioner; sekularisering og 

frihedsrettigheder. Sørlander understreger i afsnit 4.3.3.2, at menneskerettighederne ikke er 

universelle, fordi kravene ikke kan respekteres i hele verden. Durban II er et tydeligt eksempel 

på dette, på samme måde som konferencen anskueliggør den islamiske verdens manglende 

pluralisme og tolerance. 

5.2.2 En indskrænket ytringsfrihed er imod FN’s væsen 

Den franske filosof Pascal Bruckner understreger, at FN er på kant med sine egne idealer, 

hvilket følgende citat illustrerer: ”i hænderne på disse magtfulde og organiserede lobbyer 

bliver FN et tilbagegangens instrument i verden, mens det blev skabt for at fremme 

retfærdighed, fred og menneskelig værdighed” (Bruckner). Dette skal ses i lyset af, at FN’s 

rapportør, Doudou Diene, i sine rapporter til FN har gjort det klart, at Vesten er på vej ind i en 

”intolerancens genopståen”. Denne udgøres bl.a. af det vestlige sekulariseringsprincip, som har 

ført til, at der ses kritisk på religioner: ”Enhver kritik af dogmer, enhver skepsis overfor religiøs 

overbevisning er *…+ en form for racistisk fornærmelse og bør straffes” (ibid.). Det kunne tyde 
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 Egen oversættelse: ” At opnå internationalt samarbejde i forbindelse med løsningen af internationale 

problemer af en økonomisk, social, kulturel og humanitær karakter, og i forbindelse med støtten og 

opmuntringen til at respektere menneskerettigheder og grundlæggende friheder for alle uden 

forskelsbehandling i race, køn, sprog og religion”. 
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på, at Diene er af muslimsk oprindelse, idet hans udtalelser ikke hænger sammen med 

kristendommens grundessens, hvilket Stark definerede som fornuft, som var med til at 

etablere en kritisk stillingtagen til religion, jf. afsnit 4.1.1. Samtidig bruger Diene 

tolerancebegrebet på forkert vis, hvis Sørlanders definition af tolerance tages i betragtning, jf. 

afsnit 5.1.2. Dienes synspunkt hænger desuden sammen med OIC’s ønske om at indskrænke 

ytringsfrihed, således at det bliver strafbart at kritisere religioner, hvilket er modstridende med 

FN’s menneskerettighedserklærings væsen (Jalving 2009). 

Det forekommer besynderligt, at FN af de islamiske lande bruges til at indskrænke 

ytringsfriheden og prioritere religionen, idet FN blev dannet for, at individernes værdighed 

blev beskyttet mod overgreb fra totalitære styrer (Støvring 2008). Dette er et bevis på, at FN 

blev skabt i den kristne europæiske kultur, idet menneskets værdighed og rettigheder til dels 

er et resultat af den kristne religion, jf. afsnit 4.1.3. Samtidig bekræfter de islamiske landes 

forsøg på at mindske ytringsfrihedens råderum, at islam ikke har befordret en 

rettighedstænkning, som har påvirket den islamiske verdens nuværende verdensanskuelse, jf. 

afsnit 4.2.4, hvilket er i tråd med islam som en orthoprax religion, jf. afsnit 4.1.1. Med ønsket 

om at helliggøre religionen understreger den islamiske verden også dens manglende forståelse 

for FN. Problematikken ligger i, at den islamiske verden stræber efter, at islam som kulturelt 

system skal have rettigheder, men rettighedstankegangen er bygget op omkring individernes 

friheder (Böss 2006). Derfor er FN-samarbejdet komplekst; det er vanskeligt at tilpasse de 

individuelle rettigheder til kollektivt funderede kulturer. 

Det, der betegner den største forskel mellem Vesten og den islamiske verden, er som før 

nævnt religionens plads i samfundet. I Vesten er der religionsfrihed, hvilket vil sige frihed fra 

religion og fra statens tvang til at tro på det, man vil, som samtidig medfører en anerkendelse 

af den andens trosfrihed (Sørlander 2008b). Dette kan bruges modsætningsvist på den 

islamiske verden, idet staten her pådutter borgerne en religion. Samtidig beviser det, at den 

islamiske verden ikke accepterer andre religioner, hvilket også Tibi påpeger i afsnit 4.2.2 og 

4.2.4, og deres anderledes forhold til religion, hvormed denne kan kritiseres. Kritik er ikke 

tilladt i den islamiske verden grundet religionen og især muslimernes vedholdenhed på, at 

islam er den endegyldige religion og svaret på alt, jf. afsnit 4.2.2 og 4.2.3. 

Forsøget på at fastlåse ytringsfrihedens rammer hænger i den islamiske verden sammen med 

religionen, idet denne som den øverste autoritet afgør ytringsfrihedens rammer, jf. afsnit 

4.3.3.3. Dette fører Sørlander til at understrege, at den islamiske verden forsøger at gøre FN 
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mindre rationel. Det skal forstås på den måde, at rationaliteten i FN som sagt er menneskenes 

ligeværdighed, hvilket både gælder retten til at tro og retten til ikke at tro på det samme, 

hvormed han mener, at religion og religionskritik balancerer på samme line (ibid.). Dette 

understreges af den rationelle tankegang, som voksede frem i den kristne verden, hvilket er 

Starks kernepunkt til den kristne verdens videreudvikling, jf. afsnit 4.1.3. I samme afsnit 

påpeger Stark, at frihed er en kristen term, idet denne ikke eksisterer i ikke-kristne lande, som 

fx den islamiske verden, jf. afsnit 4.3.3.3. Dette anskueliggøres ydermere af, at problematikken 

med slavehandel i Mellemøsten undlades at blive nævnt af den islamiske verdens 

repræsentanter på konferencen (Bayefsky 2009). 

5.2.3 Resultatet af Durban II konferencen 

Det var den islamiske verdens hensigt, at Durban erklæringerne skulle implementeres i alle FN-

lande (ibid.). Men til trods for den islamiske verdens ihærdige forsøg på at få indført en 

restriktiv ytringsfrihed i konferencens slutdokument gik dette ikke som planlagt, idet 

religionskritik ikke blev ligestillet med racisme i slutdokumentet. Dette slår dem dog ikke ud, 

idet det vil blive bragt på banen senere (Sørensen 2009). 

”Criticism – however radical it may be, and regardless of whether it is secular or religious – 

must be permitted in a democracy”28. (Willaime 2010:142). 

Ovenstående citat beskriver resultatet af konferencen, samtidig med at det er et udtryk for, at 

dokumentet er skrevet i vestlig ånd, idet kritik og demokrati er konsekvenserne af 

kristendommen og oplysningstiden, jf. afsnit 3.1. Men det kan diskuteres, hvorvidt 

konferencens resultat er en sejr for den vestlige verden og dens rationelle arv. Juristen Jacob 

Mchangama påpeger, at den vestlige verden har gået på kompromis med ytringsfriheden, idet 

ytringsfriheden er blevet underlagt censur – det er ikke længere tilladt at komme med hadske 

ytringer. Der vil dermed i fremtiden være forbud mod karikaturtegninger som Westergaards. 

Derfor konkluderer Mchangama, at ytringsfriheden fremover får tvivlsomme kår (Mchangama 

2009). 
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 Egen oversættelse: ”Kritik – ligegyldig hvor radikal den end måtte være, og uagtet om den er sekulær 

eller religiøs – skal tillades i et demokrati” 
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5.3 Tyrkiet 

Det muslimske land, som synes mest påvirket af den vestlige tankegang og måde at anskue 

verden på, er Tyrkiet. Ikke desto mindre spiller islam stadig en stor rolle, hvorfor det følgende 

afsnit vil anskueliggøre, hvorvidt Tyrkiet holder fast i den kemalistiske eller den islamiske arv. 

5.3.1 Kemalismen 

”It is through the nation-state that ’modern Turkey could thus possess secularity and 

rationality, employ reason to initiate progress, and establish a modern industrial economy, 

thereby fostering the process of industrialization and modernization’”29. (Keyman 2007:221) 

Det var denne tankegang, som dannede baggrund for, at Kemal Atatürk i 1923 skabte Tyrkiet 

fra oven på resterne af Osmannerriget. Udviklingsprocessen skulle erstatte den 

udviklingshæmmende islamiske tradition med den vestlige fornuft og videnskab (ibid:220). 

Processen er paradoksal, idet Tyrkiet som islamisk land indførte den vestlige livsanskuelse, der, 

som Stark lægger vægt på, bygger på kristendommens evne til at respektere fornuften og 

videnskaben som afgørende for en modernisering af samfundet, jf. afsnit 4.1.1 og 4.1.2. Til 

trods for denne positive holdning til den moderne verden har Tyrkiet ikke formået at leve helt 

op til Atatürks forventninger, idet landbrugssektoren i starten af dette årtusinde med 40 % 

udgjorde den største sektor, mens industrien kun beskæftigede en femtedel af landets 

befolkning (Hansen 2003:49). Dette kan skyldes, at ”the agricultural age is imbued with religion 

while the industrial age depends on rationalism”30 (Herzog 2009:29), hvilket også Stark giver 

udtryk for, idet han påpeger, at kapitalismen afhænger af fornuften, jf. afsnit 4.1.4. Derfor kan 

der argumenteres for, at Tyrkiet, trods Atatürk intentioner, ikke lader fornuften have forrang 

for religionen, hvilket jo er indbegrebet af islam som religion, jf. afsnit 4.2.3. 

Atatürks kongstanke for det nye Tyrkiet var at adskille religion og politik, hvilket blev 

grundlæggende for den kemalistiske ideologi (Hansen 2003:24ff.). Denne handling var 

kontroversiel for den islamiske verden, idet kalifatet, som er den islamiske verdens ledende 

institution, blev nedlagt (ibid:23). Adskillelsen indebar, at lovgivningen ikke længere skulle 
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 Egen oversættelse: ”Det er gennem nationalstaten, at det moderne Tyrkiet således kunne besidde 

sekularisme og rationalitet, bruge fornuft til at sætte gang i udvikling, og etablere en moderne 

industriøkonomi, og derved fremme industrialiserings- og moderniseringsprocessen”. 

30
 Egen oversættelse: ”Landbrugets tidsalder er gennemsyret af religion, mens den industrielle tidsalder 

afhænger af rationalismen”. 
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påvirkes af religionen. Dette er ifølge Sørlanders udlægning i afsnit 4.3.1.2 atypisk for et 

islamisk land, idet shari’aen, der repræsenterer den islamiske verdens lov, hviler på Koranen 

og Muhammeds liv og dermed forener religion og politik. 

”The more secularism is used by the state elite as a political project to control religion, the less 

pluralistic and democratic the state has become in governing its society”31. (Keyman 2007:216) 

Desværre lykkedes det ikke at fuldføre Atatürks ønske om at adskille religion og politik, idet 

sekulariseringen i Tyrkiet førte til, at religionen blev sat under statens indflydelse. Som følge 

heraf har det tyrkiske religiøse ministerium, Diyanet, frihed til at fortolke og formidle islam til 

alle landets borgere, hvilket bl.a. betyder, at mange ikke-islamiske minoriteter også skal have 

undervisning i korrekt praktisering af islamiske tro (Magaard 2005); ergo krænker den tyrkiske 

stat religionsfriheden. Dermed skematiserer ovenstående citat den krise, som den kemalistiske 

sekularisme har undergået; Atatürk ønskede at demokratisere Tyrkiet, hvilket sekulariseringen 

flere gange har forhindret. For at forstå dette er det nødvendigt at vide, at kemalismens 

overlevelse ifølge forfatningen skulle sikres gennem militæret, hvilket samtidig er en 

legalisering af militærkup (Hansen 2003:27). Dette kan på sin vis betragtes som 

selvmodsigende, idet militæret både tilsidesætter og beskytter demokratiet (ibid:39). 

Demokratiet blev eksempelvis negligeret under militærkuppet i 1980, der for det første betød, 

at politiske partier blev forbudt. Det skal her understreges, at det ifølge Sørlander er en 

naturlig handling, idet demokrati ikke er et islamisk fænomen, i og med at Koranen og hadith-

samlingerne bestemmer samfundsordenen, jf. afsnit 4.3.3.1. For det andet begrænsede 

forfatningen også rettigheder, som fx ytringsfriheden (ibid:109). Denne udvikling understøttes 

endvidere af, at Tyrkiet er medlem af OIC (OIC 3), hvis formål er at fremme den islamiske 

kultur og værdier (OIC 1). 

”For Atatürk syntes det indlysende, at det netop var styrets multikulturelle 

karakter og dets respekt for islamisk tradition, der havde forhindret 

Osmannerrigets overlevelse. Det kristne Vesten havde sejret over det islamiske 

Østen, og fordi den islamiske verden var stivnet i religiøse forestillinger og 

forældede traditioner, der ikke gav plads til videnskabelige landvindinger og et 

moderne blik på verden”. (Fenger-Grøndahl 2007:26f.) 
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 Egen oversættelse: ”Jo mere sekularisering bliver brugt af statseliten som et politisk projekt til at 

kontrollere religion, jo mindre pluralistisk og demokratisk er staten blevet i ledelsen af dets samfund”. 
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Denne tankegang er en perfekt karakteristik af både Starks og Tibis holdning til henholdsvis 

Vesten og den islamiske verden; Atatürk giver her udtryk for respekt for den kristne 

livsanskuelse, som har fornuften og videnskaben som grundsætninger. Ligeledes tilkendegiver 

han en ringeagt for islams indflydelse på samfundets udvikling, hvilket var grundlaget for at 

holde religionen i kort snor. Atatürks modernisering skal ses som et forsøg på at ændre den 

islamiske verden ved at fjerne det politiske og juridiske islæt fra det religiøse, hvilket også er et 

led i Tibis teori, jf. afsnit 4.2.6. Det problematiske ved Atatürks modernisering og sekularisering 

af Tyrkiet på baggrund af det vestlige grundsyn er imidlertid, at den kristne religion ikke fulgte 

med som fundament; Atatürk tog den kristne verdens tænkemåde og applicerede den i det 

islamiske Tyrkiet. At filosofien ikke fungerer fuldt ud uden sit rodnet eksemplificeres nedenfor. 

5.3.2 Et splittet land 

I sin artikel fra 1993 bemærkede Huntington, at Tyrkiet er ”a torn country”32. Betydningen af 

dette er, at eliten og den almene befolkning ønsker landet i hver sin retning; eliten forsøger at 

bevæge landet i retningen af den vestlige civilisation, mens resten af befolkningen forfølger 

mellemøstlige og islamiske traditioner. Endvidere påpeger Huntington, at EU trods den tyrkiske 

elites ihærdige forsøg på modernisering stadig anser Tyrkiet for islamisk, hvormed Tyrkiet står 

for sig selv (Huntington 1993:42), idet den islamiske verden ser Tyrkiet som det sorte får på 

grund af dets tilslutning til Vesten (Hansen 2003:28). 

”Mens den moderne storbyelite i Istanbul og Ankara føler sig som en del af 

Europa og lever et liv, der minder om overklassens tilværelse i andre af verdens 

storbyer, er livet på landet fortsat domineret af klan- og stammeloyalitet og 

patriarkalske normer, der tildeler piger og kvinder en underordnet position inden 

for hjemmets fire vægge”. (Fenger-Grøndahl 2007:17f.) 

Ovenstående citat er en eminent skildring af Huntingtons teori om Tyrkiet som en splittet stat. 

Desuden viser det også, at menneskerettighederne ikke respekteres i de traditionsrige egne, 

hvilket skyldes islams dominans, som kan illustreres ved kollektivitetsfølelsen. Dette giver 

belæg for, at islam ikke har været befordrende for udviklingen af de individuelle 

menneskerettigheder, hvilket der også blev argumenteret for i afsnit 4.3.3.1. Endvidere kan 

det bruges som eksempel på, at Atatürks modernisering ikke er lykkedes; eliten kender 

Vestens principper, men den resterende del af indbyggerne har ikke noget fundament at bygge 
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 Egen oversættelse: ”et splittet land” 
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de vestlige principper på, hvilket viser, at den vestlige filosofi ikke virker uden sit kristne 

rodnet. I mangel af forståelse for elitens ideologi har landbefolkningen bevæget sig længere 

hen imod den islamiske tradition (Hansen 2003:64). 

Grunden til denne splittelse i Tyrkiet skyldes i høj grad de forandringer, som sekulariseringen 

medførte, som havde udgangspunkt i elitens begyndende interesse for Europas sprog og kultur 

allerede i det 19. århundrede. At denne interesse ikke bredte sig til hele det tyrkiske samfund 

kan skyldes kemalismens manglende evne til at tilpasse hele samfundet til den nye 

samfundsorden (ibid:25f.). Dermed viser kemalismen sig at være inkompetent, hvormed den 

almene holdning til den er negativ, hvilket også har betydning for attituden overfor de vestlige 

tankesæt, som hermed anses som uduelige i forhold til de oprindelige islamiske traditioner. 

Dette er endvidere overensstemmende med Tibis analyse af islam som overlegen i forhold til 

resten af verden, jf. afsnit 4.2.6. Samtidig kan den almene befolkning se de vestlige værdier 

som en ny type overherredømme, jf. afsnit 4.2.4, hvilket må bekæmpes, for ikke at deres 

referenceramme – islam - fjernes fra deres liv. 

5.3.3 Den islamiske baggrund 

Eliten havde forventning om, at den institutionelle adskillelse ville føre til en personlig 

afstandtagen fra religion som det eneste identitetsdannende element, hvilket eliten ansporede 

til ved hjælp af en række tiltag; bl.a. vestlig klædning, alfabet og kalender frem for de islamiske 

varianter (Keyman 2007:221f.). Hermed handlede Atatürk ud fra Roy’s definition af 

sekularisme, jf. afsnit 4.3.1, idet han prøvede at flytte religionen fra befolkningens fokus, 

hvilket er et bevis på hans vestlige præference. 

Ikke desto mindre har den reelle udvikling været komplet modsat, idet religionen er forblevet 

allestedsnærværende i samfundet (ibid:223). Atatürks efterfølgere formåede ikke at følge 

kemalismens strenge sekularisering, idet islam blev lagt ind under statens kontrol og har 

senere fået tildelt større plads med bl.a. statsautoriseret religionsundervisning og imamskoler 

(Fenger-Grøndahl 2007:37). Grundet en fundamental rolle i det sociale og kulturelle liv har 

islam i de seneste årtier fået legitimering til at udvikle en politisk side som alternativ til den 

kemalistiske ideologi (Hansen 2003:65). Samtidig har skellet mellem eliten og den brede 

befolkning medført en øget grobund for den politiske islam, som kan udvikles radikalt, hvis 

moderniseringsprojektet presses ned over befolkningen (ibid:68f). Det kan derfor udledes, at 

skabelsen af staten fra oven med vestlige idealer ikke har smittet fuldstædigt af på 

befolkningen, hvilket kan attesteres til den manglende forbindelse mellem islam og 
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sekularisme, som Sørlander argumenterer for i afsnit 4.3.1.2. Ydermere skyldes denne 

udvikling semimoderniteten - den manglende forståelse for de vestlige værdier. 

Tyrkiet er således et paradoks; den brede befolkning lægger mere og mere vægt på islam, 

mens eliten stadigvæk står vagt om sekularisme. ”De verdslige partier har ikke haft 

tilstrækkelig opbakning til i længden at sikre opbakning til regeringsdannelser, og militæret har 

gentagne gange interveneret, når de islamiskorienterede partier har stået stærkt” (ibid:57). 

Det vil altså sige, at når demokratiet via valgene har fungeret perfekt, har militæret brudt ind 

for at fjerne de valgte partier for at sikre, at religionen ikke blev blandet ind i politikken. Men 

dette er snart fortid, idet militærets magt gradvist er blevet indskrænket (Fenger-Grøndahl 

2007:16), således at islam har kunnet indtage den politiske scene. Det skete, da AKP – partiet 

for retfærdighed og udvikling – som har rødder i et tidligere islamisk parti, i 2002 kom til 

regeringsmagten (Hansen 2003:59). Set fra Sørlanders perspektiv viser islam sig her fra sin 

sande side, idet den er trådt ind på den politiske scene, jf. afsnit 4.3.1.2 Dette er ligeledes et 

udtryk for, at den islamiske verden ikke følger Montesquieus tredeling af magten, jf. afsnit 3.1. 

AKP påpeger dog, at sekularismen i deres øjne er betydningsbærende for samfundet (ibid:59). 

Det er imidlertid vigtigt at betone, at den tyrkiske sekularisme som nævnt ovenfor ikke har 

samme betydning som i Vesten, idet den tyrkiske stat kontrollerer religionen (Magaard 2005). 

Der kan endvidere stilles spørgsmålstegn ved AKP’s formand Recep Tayyip Erdogans 

holdninger, idet han i slutningen af 1990’erne oplæste et digt med islamistiske undertoner: 

”Minareterne er vores bajonetter, kuplerne vores skjolde og moskeerne vores kaserner, de 

troende vore soldater. Denne hellige hær beskytter min religion. Allah-u-Akbar (Allah er stor)” 

(Fenger-Grøndahl 2007:12). Ud fra Sørlander og pave Benedikt XVI’s betragtning er dette 

indbegrebet af islam, idet denne religion udbredes med vold, som soldaterne her kan 

illustrere. Ikke desto mindre stemte 46,5 % af tyrkerne AKP ind (ibid:11), hvilket kan tages som 

udtryk for, at den almene befolkning både ønsker sekularismen og et islamiskorienteret parti. 

Det blev i afsnit 4.2.6 anført, at Tibi havde en positiv indstilling til en forening mellem islam og 

sekularisme. Men kan dette lade sig gøre? Atatürk sekulariserede i 1923 samfundet, hvormed 

islam blev fjernet totalt. Udviklingen er dog gået i den gale retning, idet staten i dag 

kontrollerer religionen. Dermed er islam og sekularisering ikke blevet forenet i den forstand, at 

religionen er adskilt fra politikken, hvilket påvises med den tiltagende tilstedeværelse af islam i 

den politiske verden. 
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5.3.4 Tyrkiets tiltagende respekt for menneskerettigheder 

Tyrkiet er en enhedsstat, det vil sige, at alle borgere betegnes som tyrkere, også kurderne, hvis 

identitet dermed undertrykkes (Hansen 2003:39). Der har dog fra starten af 1990’erne været 

fokus på det kurdiske mindretal i det politiske miljø, således at kurderne efterhånden er blevet 

givet rettigheder, såsom kurdiskundervisning i skolerne samt kurdisk tv og radio (ibid:71). 

Tyrkiet er medlem af Europarådet, og dermed underlagt den europæiske 

menneskerettighedskonvention (IMR). At Tyrkiet ikke har gjort noget ved kurdernes forhold 

før 1990’erne, viser dermed blot, at et islamisk land har svært ved at acceptere 

menneskerettighederne. Til trods for fremskridt krænkes kurderne stadigvæk (Fenger-

Grøndahl 2007:96), hvilket bevisliggør, at lovens tilpasninger til menneskerettighedsområdet 

ikke respekteres fuldt ud i provinserne, hvor det er traditionen - islam - der hersker. Samtidig 

anses reformerne af minoriteternes rettigheder som en trussel mod staten som helhed, idet 

tyrkiskheden ikke længere vil have eneret som identitet i nationen (Poulsen 2009). Dermed 

kan det tolkes, at kemalismen ikke længere er et moderne fænomen, men i takt med 

udviklingen i verden er kemalismen blevet mere og mere indskrænkende for Tyrkiets 

demokratisering. 

”The frequent recourse to Article 301 of the Turkish penal code that makes it a 

crime to denigrate ’Turkishness’, the Republic, the military, Ataturk and the 

foundation and institutions of the State is just one indication that there exist 

clear constraints to free public thinking in Turkey”33. (Herzog 2009:34) 

Det, der her tages fat på, er den manglende respekt for ytringsfriheden. I afsnit 4.2.2 blev det 

anført, at islam som den fuldstændigt sandfærdige religion ikke måtte kritiseres eller 

benægtes; en tankegang som eliten har overført til den kemalistiske ideologi, som bl.a. 

udgøres af ovenstående elementer. Det er derfor strafbart at kæmpe for kurdernes 

selvstændighed eller berettigelse, idet det går imod enhedsstaten og tyrkiskheden. Tyrkiet er 

dermed ikke helt så demokratisk, som det ellers antages. 

At Tyrkiet ikke ligner et vestligt demokrati viser sig også i Erdogans holdning til ytringsfrihed, 

som er præget af hans islamiske baggrund; Erdogan ønsker nemlig at begrænse 
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 Egen oversættelse: ”Den hyppige anvendelse af artikel 301 i den tyrkiske straffelov, som gør det 

strafbart at nedgøre ’tyrkiskheden’, republikken, militæret, Atatürk og grundlaget for staten og dens 

institutioner, er bare en indikation på, at der eksisterer klare begrænsninger på den frie offentlige 

tænkning i Tyrkiet”. 
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ytringsfriheden - som medlem af OIC var Tyrkiet involveret i at få ytringsfriheden indskrænket i 

forbindelse med Muhammedkrisen, jf. afsnit 5.1.2. Men Erdogans udtalelser er polemiske, idet 

han kun tager højde for hadske ytringer mod islam (Borg 2006), hvormed han indirekte 

påpeger, at fejlen ligger i Vesten. Problemet opstår, når Erdogan negligerer den islamiske 

antisemitisme, som stadig eksisterer. Dermed udtrykker Erdogan den klare holdning, at islam 

er andre religioner overlegen, jf. afsnit 4.2.2. 

Amnesty International analyserer hvert år alle landes frem- og tilbageskridt på 

menneskerettighedsområdet. I 2009 blev det rapporteret, at Tyrkiet havde haft lidt fremgang, 

men at det til gengæld også var grelle eksempler på, at menneskerettighederne stadigvæk ikke 

respekteres fuldt ud. Dissidenter straffes til stadighed for ytringer mod staten samtidig med, at 

2009 var året for yderligere indskrænkninger af, hvad der er tilladt at udtale sig om (AI 2010). 

Ud fra Starks teori er grunden til, at Tyrkiet har mangler på menneskerettighedsområdet, at 

Tyrkiet ikke er et kristent land; kristendommen befordrede individualismen, som resulterede i 

frihed- og rettighedstænkning, jf. afsnit 4.1.3. Dette hænger ligeledes sammen med Tibis teori, 

idet han argumenterer for, at menneskerettighederne ikke er en del af islam, som derimod er 

opbygget omkring forpligtelser. Desuden påpeger Tibi, at menneskerettighederne skal finde 

fodfæste i den lokale kultur for at være gældende, jf. afsnit 4.2.4. Men i og med at den 

traditionelle islamiske opfattelse er kollektivt indrettet, har de individuelle 

menneskerettigheder ikke kunnet slå permanent rod. Derfor er der også udpræget tendens til 

at respektere islam mere end menneskerettighederne, hvilket også stemmer overens med den 

islamiske overlegenhedsfølelse, jf. afsnit 4.2.2. 

5.3.5 Tyrkiet på vej mod EU 

Tyrkiet står i midten mellem den vestlige og den islamiske verden; Tyrkiet er i forhold til sin 

egen region meget engageret i internationale samarbejder og konventioner, men i forhold til 

Vesten er Tyrkiet ikke på højt nok et niveau (Hansen 2003:54). Dette til trods er der, siden AKP-

regeringen kom til magten i 2002, blevet gennemført en række reformer på opfordring fra EU. 

Disse skal gøre Tyrkiet endnu mere egnet til at indtræde i EU, således at Tyrkiet er på 

demokratiets side, hvorfor også militærets magt er blevet indskrænket (Fenger-Grøndahl 

2007:16). Men yderligere reformer kræves, så minoriteterne behandles bedre (Poulsen 2009), 

og ytrings- og pressefriheden ikke længere skærpes (Kongstad 2009). Det vigtige spørgsmål er, 

om indtrædelsen i EU er for demokratiet eller religionens skyld. EU vil kræve militæret fjernet 

for at fremme demokratiet, men en fjernelse af militæret vil derimod også betyde, at 
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religionen ikke længere kontrolleres, hvormed den fundamentalistiske islam vil få et 

ubegrænset spillerum (Lilleør 2010). 

Det kan diskuteres, hvor let optagelsen af Tyrkiet i EU bliver, idet Erdogan har givet udtryk for, 

at han vil arbejde på at få indført en begrænsning af ytringsfriheden i de europæiske traktater 

(Borg 2006). En sådan handling tyder ikke på, at Erdogan har den samme forståelse for den 

europæiske union og dens ophav som europæere. Samtidig kan der sættes spørgsmålstegn 

ved Erdogans ihærdige forsøg på at få Tyrkiet optaget i det vestlige EU, idet landet også er 

medlem af det islamiske OIC, og har i de senere år søgt en tættere forbindelse med 

eksempelvis Iran og Syrien (Weis 2009). Hvor vil Tyrkiet hen? 
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6.0 Diskussion 

I det følgende afsnit vil jeg på baggrund af de foregående kapitler diskutere, hvorvidt den 

islamiske verden har gennemlevet en oplysningstid, samt om religionen har indflydelse på 

menneskerettighedstankegangen. Der vil løbende blive foretaget sammenligning med den 

vestlige verden, som vitterligt har et andet forhold til både religion og fornuft. 

6.1 Islam og oplysning 

Tibi understreger i afsnit 4.2.3, at den islamiske verden har haft en rationalisme; dog blev 

denne begrænset af religionens overlegenhed. Gouguenheim betoner, at rationalisme i den 

islamiske verden havde et andet udgangspunkt; nemlig at den var underlagt religionen, jf. 

afsnit 4.3.2.4. Men hvordan har rationalismen så udviklet sig i den islamiske verden, eller har 

den overhovedet udviklet sig? 

6.1.1 Sekulariseringens udsigter 

Kristendommens indre udvikling er ifølge Sørlander og Lewis grundlaget for den moderne 

vestlige verdens udvikling, ligesom de er enige om, at en sådan proces er ikke-eksisterende i 

islam, hvorfor islam stadigvæk har en opbygning, som da Muhammed grundlagde religionen, 

jf. afsnit 4.3.1.2. Den indre udvikling i kristendommen samt det sekularismeideal, som 

kristendommen er bygget op omkring, har ført til en institutionel adskillelse mellem kirke og 

stat i den vestlige verden, således at religionen ikke har indflydelse på den politiske scene. I 

modsætning til dette står den islamiske verden, som i henhold til Sørlander forener politik og 

religion - der eksisterer ikke et sekularismeideal, og islam mangler en indre udviklingsproces – 

hvorfor religionen i store dele af den islamiske verden har stor magt på den politiske arena. 

Derfor er den islamiske verden heller ikke kendetegnet af ideen om magtens tredeling, der 

blev udviklet i den europæiske oplysningstid, jf. afsnit 3.1. Atatürk, der var præget af den 

vestlige tankegang, adskilte i 1923 religion og politik, men denne tilstand er ikke blevet bevaret 

på vestlig vis, idet den tyrkiske sekularisering i dag betyder, at staten kontrollerer religionen, jf. 

afsnit 5.3.1. Samtidig har der i de seneste årtier været en tiltagende interesse for politisk islam, 

hvilket har ført islam frem til regeringsmagten, jf. afsnit 5.3.3. Der er derfor tendens til 

stigende islamisering i det tyrkiske samfund, hvilket viser den tætte sammenhæng mellem 

religion og politik og vanskelighederne ved at sekularisere et islamisk land. Her viser Tibis teori 

sig at være utilstrækkelig, hvilket også Sørlander kritiserer, jf. afsnit 4.3.1.2. 
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”Islamisk familieret *er+ for de fleste muslimer blevet symbolet på deres 

islamiske identitet, den hårde kerne, som ikke kan formindskes, i hvad det 

betyder at være muslim i dag. Det skyldes*…+ at islamisk familieret er det 

væsentlige aspekt af Shari’a, som menes på succesfuld måde at have modstået 

udskiftningen med europæiske retsregler under kolonitiden og overlevet 

forskellige grader og former for sekularisering af stat og institutioner i mange 

islamiske lande”. (Bredsdorff 2007:15) 

Det kan imidlertid diskuteres, hvori årsagen til den manglende opbakning til Atatürks 

moderniseringsproces ligger. Tages ovenstående citat i betragtning, er det shari’aens 

fortjeneste, at sekulariseringen ikke er sket på vestlig vis. Men der er endvidere stor 

sandsynlighed for, at sekulariseringen af Tyrkiet mangler et solidt fundament, som er 

forståeligt for den tyrkiske befolkning. Det skal forstås på den måde, at islam ikke er opbygget 

på samme måde som kristendommen, og dermed heller ikke kan understøtte en sekularisering 

af samfundet, jf. afsnit 4.3.1.2. Samtidig skal det også understreges, at paradis er enhver 

muslims ønske, hvorfor det er vigtig at anerkende Muhammeds gerninger og gøre disse efter, 

fordi der dermed handles på rigtig vis; himmerige venter dermed forude (Jalving 2010:83f.). 

Derfor har islam stadig en stor rolle som identitetsgiver, jf. afsnit 5.3.2. Dette kan understøtte 

tanken om, at sekulariseringen af Tyrkiet er sket de jure, men ikke de facto, jf. Roy’s definition 

af sekularisering i afsnit 4.3.1.2. 

I forlængelse heraf kan det påpeges, at hele sekularismeidealet bygger på, at religionen ikke 

længere er i fokus hos befolkningen, hvormed andre bevæggrunde har taget over, hvilket i den 

vestlige verden har været rationalismen. At islam stadig er vital for muslimer viser, at 

rationalismen ikke har fundet et religionsfrit grundlag at bygge på. Dette bliver problematisk 

for Tibis håb om en ændring af den islamiske verdens opbygning ved hjælp af en religiøs 

reform og ændring af kulturen, jf. afsnit 4.2.6; rationalismen får ikke adgang til samfundet 

uden reformer, ligesom det bliver vanskeligt at reformere samfundet uden den rationelle 

tilgang. 

6.1.2 Videnskabens udvikling i den islamiske verden 

Gouguenheim understreger i afsnit 4.3.2.3, at antikkens videnskaber ikke overlevede i den 

islamiske verden, fordi de antikke værker blev bevaret af de kristne i Mellemøsten. Men det er 

ligeså sandsynligt, at videnskaben i den islamiske verden blev undertrykt, fordi viden i den 

islamiske verden er den, som Koranen foreskriver, hvorfor det ikke har været nødvendigt med 
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antikkens kundskaber, jf. afsnit 4.2.2. Antikkens videnskaber blev derimod videreudviklet i 

Vestens renæssance og oplysningstid, hvilket ifølge Stark er takket være kristendommens 

indre essens, og danner grundlaget for den moderne verden, jf. afsnit 4.1.4. 

Muhammedkrisen illustrerer, at islam ikke har ladet antikken komme ind i den islamiske 

verden. Dette skyldes, at man i det gamle Grækenland karikerede olympens guder og gudinder 

på vaser og kander (Keane 2008:848f.). At denne skik ikke har fundet fodfæste i den islamiske 

verden kan ses i sammenhæng med, at Muhammed oprettede et forbud mod afbildning af 

guder, som ellers var almindeligt før Muhammeds åbenbaringer (ibid:866). 

Til trods for, at det nye Tyrkiet er bygget op efter vestlige principper, minder landet stadigvæk 

om sine islamiske naboer. Mens den vestlige verden på grund af kristendommens 

fremskridtsbaserede livsanskuelse er udviklet som en moderne økonomi med base i en bredt 

favnende videnskab, jf. afsnit 4.1.2, halter Tyrkiet bagefter ligesom de islamiske nabolande. 

Dette er en skarp påstand, men belægget gives med Udenrigsministeriets landefakta, som 

karakteriserer de islamiske lande som små økonomier med langsom vækst og lav grad af 

globalisering (UM). Tyrkiets store landbrugssektor, jf. afsnit 5.3.1, er dermed et vidnesbyrd om, 

at videnskaben endnu ikke har fundet en tilpas stor plads i det tyrkiske samfund til selv at 

udvikle en stor industri og teknologisektor. Det skal her påpeges, at den islamiske verden ifølge 

Lewis’ opfattelse gerne vil bruge Vestens teknologi, men ikke selv producere viden, jf. afsnit 

4.3.2.3 Dette kan illustrere, at religionen ikke har givet plads til udviklingen af en videnskab, 

idet islam har de nødvendige svar, hvorfor der ikke er brug for videnskab, jf. afsnit 4.2.2. 

Hermed bekræftes Starks teori om, at virkelig videnskab ikke blev opfundet i den islamiske 

verden, jf. afsnit 4.1.2. 

6.1.3 Er den islamiske verden demokratisk anlagt? 

Stark påpeger, at frihed er et kristent begreb, der bl.a. er en konsekvens af den kristne kirkes 

medvirken til at stoppe slaveriet, jf. afsnit 4.1.3. Frihed og rettigheder er en essentiel del af 

demokratiet, der som sagt bygger på både antikkens og kristendommens principper, jf. afsnit 

4.3.2.1. Samtidig påpeger Tibi, at islam forhindrede antikkens udfoldelse i middelalderens 

islamiske civilisation, hvormed de demokratiske principper ikke har fundet udbredelse i den 

islamiske verden, der i stedet holder religionen hellig som samfundsstruktur, jf. afsnit 4.2.3 og 

4.2.5. 

http://www.um.dk/
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Den uafhængige organisation Freedom House analyserer hvert år udviklingen af demokratiet i 

hele verden. I analyserne indgår udbredelsen og respekten for frihed og rettigheder, hvilket 

munder ud i en karakteristik som enten frit, delvist frit eller ikke frit land. At den islamiske 

verden ikke er præget af den demokratiske samfundsform kan derfor eksemplificeres med 

Freedom Houses karakteristikker. De fleste islamiske lande karakteriseres som ikke frie 

(Freedom House 1). Tyrkiet klassificeres som delvist frit, idet landet har en demokratisk 

styreform, men dets spilleregler og menneskerettighederne er flere gange blevet tilsidesat 

(Freedom House 2). Disse karakteristikker er et udtryk for, at antikkens viden ikke har haft 

udviklingsmuligheder, samtidig med at islam ikke har fordret en rettighedstænkning, jf. afsnit 

4.3.3.1. Det kan således diskuteres, hvorvidt den islamiske verden nogensinde vil udvikle en 

demokratisk styreform. Tyrkiet har indført sekularismen som styreform, men har tilpasset 

denne til den islamiske samfundsstruktur, således at islam stadig indtager en vigtig rolle i 

samfundsopbygningen og den menneskelige dannelse, jf. afsnit 5.3.3. Tyrkiet udviser dermed 

manglende respekt for menneskerettighederne, idet andre religioner end islam ikke tildeles 

samme rettigheder, jf. afsnit 5.3.1; lige rettigheder er en af grundstenene i den demokratiske 

tankegang. 

Der er dermed grobund for at deducere, at den islamiske verden ikke kan forholde sig til 

demokratiet på grund af rettighedstankegangen, men verdslighedens forrang har immervæk 

været det sværeste punkt at forholde sig til, idet islam er den islamiske verdens grundstruktur, 

jf. afsnit 4.2.2. Islam har dermed været hindrende for samfundsudviklingen. 

6.2 Menneskerettighedernes kår i den islamiske verden 

I afsnit 4.2.4 påpeger Tibi, at menneskerettighederne er universelle, hvilket både Sørlander og 

Habermas gendriver i afsnit 4.3.3.2, idet de mener, at den islamiske verden ikke har de 

nødvendige forudsætninger for, at menneskerettighederne kan blive respekteret. Men hvem 

har ret? 

6.2.1 Religionens betydning for menneskerettighederne 

Stark fremhæver, at kristendommen har været afgørende for den 

menneskerettighedstænkning, som udvikledes i oplysningstiden, jf. afsnit 4.1.3 og 3.1. I 

modsætning hertil står islam, som ifølge Sørlander og pave Benedikt XVI’s analyser i afsnit 

4.3.1 adskiller sig totalt fra kristendommen. Ligeledes skal det fremhæves, at kristendommen 

ikke har et direkte åbenbaret skrift, hvorfor det har været nødvendigt at udvikle reglerne for, 

hvordan man agerer indbyrdes, jf. afsnit 4.1.1 og 4.3.1.1. Islam er derimod bygget op omkring 
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et skrift, som foreskriver alle handlinger, jf. afsnit 4.2.2. Dette har haft indflydelse på, at 

kristendommen sætter individet i centrum, og at islam fokuserer på menneskets forpligtelser 

overfor kollektivet, jf. afsnit 4.1.1, 4.1.3 og 4.2.4, hvilket kan forklare det divergerende forhold 

til menneskerettigheder. Når det tages i betragtning, at den islamiske verden tænker kollektivt, 

er det forståeligt, at den islamiske verden ikke kan forholde sig til Vestens rettigheder, fordi 

disse er baseret på individet. Den islamiske verden kæmper ligeledes mod den vestlige verdens 

dominans, derfor sidestilles menneskerettighederne med vestligt overherredømme, jf. afsnit 

4.2.1. Dette kan forklare, hvorfor menneskerettighederne har svære kår i den islamiske 

verden. 

I afsnit 4.3.3.2 understreger Sørlander, at når det kommer til menneskerettigheder, så skal 

religionen vige tilbage for en rationel tankegang, hvilket strider imod den islamiske verdens 

essens, jf. afsnit 4.2.3. Dette synes ræsonnabelt, idet religionens forrang hindrer etableringen 

af religionsfrihed, hvilken Jalving anser for essentiel for tilstedeværelsen af alle andre 

rettigheder: ”For uden samvittighedsfrihed og muligheden for at tro og tænke frit, giver den 

politiske frihed ikke megen mening” (Jalving 2010:88). Ligeledes understreger Habermas, at der 

grundet den manglende demokratiske sans i den islamiske verden ikke er nogen institutioner 

til at sikre menneskerettighedernes overholdelse, jf. afsnit 4.3.3.2. Tyrkiet, der ellers 

repræsenterer den islamiske verdens mest moderniserede land, har ikke formået at bevare 

den demokratiske samfundsform, hvilket giver sig til udtryk i, at landet ifølge Amnesty 

Internationals rapport for 2009 stadigvæk tyer til autoritære regler, jf. afsnit 5.3.4. 

Shari’aen er en central del af islam, fordi den bygger på den direkte åbenbaring fra Gud og 

Muhammeds gerninger, hvilket fører til, at der ”principielt er *…+ tale om, at menneskeskabte 

normer og regler på forhånd har en andenrangs position. Det gælder også *…+ ’grundnormer’ 

som menneskerettigheder” (Bredsdorff 2007:21). Derfor har OIC også forfattet den islamiske 

verdens egne menneskerettigheder, som favoriserer religionens frem for menneskenes 

rettigheder. Shari’aen overordnes dermed alt og alle, jf. afsnit 4.3.3.3, hvilket står i skarp 

kontrast til FN’s menneskerettigheder. OIC har med disse rettigheder sat spørgsmålstegn ved 

den vestlige verdens menneskerettigheders universalitet. 

6.2.2 Den islamiske verdens manglende respekt for menneskerettighederne 

Muhammedkrisen var en afbildning af de to regioners forskellighed; den vestlige verdens 

fastholdelse af ytringsfriheden og den islamiske verdens helligholdelse af religionen – hvilket 

også kan betegnes som en enighed om at helligholde det, der er kendetegnende for hver 
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civilisation. Karikaturtegningerne repræsenterer et symbol på Starks teori, idet de er et udtryk 

for ytringsfrihed, som Stark påpeger, er en udløber af kristendommen, jf. afsnit 4.1.3. At den 

islamiske verden ikke har et positivt forhold til menneskerettighederne, synes i Starks 

perspektiv naturligt, idet ’frihed’ er et kristent begreb, som ikke respekteres i despotiske 

styrer, jf. afsnit 4.1.3. Dette skal ses sammen med, at demokratiske styrer ifølge Freedom 

House kun er fåtallige i den islamiske verden, jf. afsnit 6.1.3, hvorfor den manglende 

hensyntagen til danskernes ytringsfrihed dermed er indlysende. Endvidere er det set med Tibis 

øjne en naturlig reaktion, idet det er religionen, som er den allervigtigste identifikationsfaktor i 

den islamiske verden - derfor følte muslimerne sig krænket på sjælen. Men som det blev 

anført i afsnit 5.1.4, er der ingen sammenhæng mellem det terroristiske islæt og muslimerne 

generelt i Westergaards tegning, hvorfor reaktionen fra ikke-terroristiske muslimer kan 

betegnes som uberettiget. Uanfægtet om krænkelsen var reel eller ej, så kan den islamiske 

verden kritiseres for at gøre sig til dommer over, hvad der må siges og skrives især i den 

vestlige verden. Denne handling er nemlig ensbetydende med, at den islamiske tradition er 

ved at brede sig, hvilket kan være et udtryk for, at den islamiske verden er begyndt at realisere 

drømmen om at genetablere umma’en, jf. afsnit 4.2.2. 

At den islamiske verden sætter islam over menneskerettigheder blev også tydeliggjort ved 

Durban II konferencen. Den islamiske verdens ønske om at sidestille religionskritik med 

racisme bekræfter Tibi i, at islam er den sandfærdige religion, som sætter sig selv over 

eksempelvis kristendommen, hvilket igen betyder, at kristne og vestlige værdier anses som 

underordnede i forhold til islams værdier, jf. afsnit 4.2.2 og 4.2.3. Dette betyder, at den 

islamiske verden ikke har til hensigt at indføre menneskerettighederne, som de er nu, idet 

dette vil sætte islam som værende den endegyldige religion under pres. Det skyldes, at det for 

at kunne respektere menneskerettighederne er nødvendigt, at religionen bliver en moralsk 

understrøm til forståelsen af livet, hvilket også Tibi fremhæver i afsnit 4.2.6. Men som islam er 

opbygget, så er det diskutabelt, hvorvidt dette kan lade sig gøre, idet religionen er indbegrebet 

af den islamiske kultur. Tyrkiet har prøvet at fjerne religionen fra muslimernes liv, men uden 

held, idet islam nu har fået mere magt på den politiske scene. 
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7.0 Konklusion 

Indledningsvist blev det nævnt, at der er forskel på, hvad der ligger til grund for 

verdensanskuelserne i henholdsvis den vestlige og den islamiske verden. At disse to 

verdensdele ikke deler samme grundlag blev tydeliggjort ved angrebet på World Trade Center. 

Denne forskel har dannet grundlag for min undersøgelse af, hvorledes religionen påvirker 

henholdsvis den vestlige og den islamiske civilisations nuværende identitet. Som forudsætning 

herfor har jeg taget udgangspunkt i Rodney Stark og Bassam Tibis teorier om religionens 

indflydelse på, hvordan henholdsvis den kristne og den islamiske verden har udviklet sig. Det 

empiriske grundlag har været Muhammedkrisen, Durban II konferencen og Tyrkiet. 

Starks teori er, at kristendommens essens har været medvirkende til, at fornuften meget tidligt 

blev brugt til ræsonnementer, hvilket endvidere har været fremmende for individualismen. 

Stark understreger, at kristendommen ud fra fornuften og individualismen har været 

befordrende for udviklingen af demokratiet og menneskerettighedstankegangen, hvilket har 

været grundlæggende for den måde, Vesten har udviklet sig på. I modsætning hertil står islam, 

som i Tibis perspektiv har været en hæmsko for den islamiske verden. Dette skyldes, at islam 

anses som den endegyldige religion, hvilket gør den islamiske verden overlegen i forhold til 

andre. Samtidig har islam virket bremsende for udviklingen af en rationalisme og respekten for 

menneskerettighederne. Ikke desto mindre antager Tibi, at den islamiske verden har mulighed 

for at ændre sig, hvis der sker en reformering af religionens rolle, samtidig med at samfundet 

sekulariseres. 

Pålideligheden af Stark og Tibis teorier er blevet vurderet ved hjælp af andre forfattere og 

filosoffers betragtninger. En af Starks mangler er, at han ikke tager højde for, at antikkens 

ideer og institutioners betydning også har del i udviklingen af fx demokratiet og 

menneskerettighederne. Sørlander analyserer de to religioners forskellige opbygning; 

kristendommen har sekularismeidealet i sig, mens islam derimod forener politik og religion, 

hvilket bruges til at kritisere Tibis tro på, at den islamiske verden kan sekulariseres. Kritikken af 

Stark og Tibi har vist sig at være optimal, idet deres teorier alene ikke kunne have belyst 

analyseobjekterne fuldstændigt. 

Analysen af Muhammedkrisen viste, at der er verden til forskel mellem forståelse af 

ytringsfrihed og religionens betydning i henholdsvis den vestlige og islamiske verden. 

Sidstnævnte kunne ikke acceptere, at Muhammed blev karikeret, hvilket i den vestlige verden 
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er et udtryk for sund kritik af autoriteter og institutioner, som bl.a. på grund af religionen blev 

udviklet i oplysningstiden. 

Det blev med gennemgangen af Durban II konferencen gjort klart, at Tibi er berettiget til at 

sige, at islam i muslimers øjne er andre trosretninger overlegen, idet den islamiske verden 

forsøgte at få religionskritik sidestillet med racisme. Dette er igen et bevis for, at den islamiske 

verden ikke har samme forståelse af menneskerettigheder som den vestlige verden. Derfor har 

den islamiske verden også vedtaget deres egen menneskerettighedserklæring, hvor alle 

rettigheder underordnes shari’aen, som er den religionsbaserede lovgivning i den islamiske 

verden. Dette er tegn på, at den islamiske verden ikke har sekularismeidealet i sig, hvilket 

Sørlander også påpeger. 

Tyrkiet er det land med islam som religion, som har været mest påvirket af den vestlige 

verden, hvilket også på papiret har ført til en adskillelse af religion og politik. Dog har der i de 

senere år været mere fokus på islam, hvilket har ført religionen ind på politikkens alter. Dette 

er udtryk for, at religion og politik ikke er adskillelige trods Atatürks ihærdige forsøg herpå. 

Ydermere lider Tyrkiet af, at ikke hele landet kan følge med udviklingen, hvilket har styrket 

islams rolle. Eksemplet med Tyrkiet illustrerer, at et islamisk land, trods en moderne livsstil, 

ikke kan bryde med sin religiøse tradition, hvilket igen skyldes den kendsgerning, at den 

moderne livsstil har kristendommen som grundlag. Der er dermed ikke sket en sekularisering 

og demokratisering af Tyrkiet i vestlig forstand. 

Disse tre analyseobjekter bekræfter dermed min hypotese om, at for det første har den 

islamiske verden ikke haft en oplysningstid, som har kunnet være befordrende for udviklingen 

og respekten for menneskerettighederne. For det andet bevidner analysen om, at 

kristendommen har haft en anden tilgangsvinkel til demokrati og menneskerettigheder, 

således at disse har kunnet udvikle sig i kristne ånd. 
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8.0 Perspektivering: Hvor er den vestlige og den islamiske verden 

egentlig på vej hen? 

Diskussionen gjorde det klart, at den islamiske verden ikke har haft en oplysningstid, forstået 

på den måde, at det var under den kristne oplysningstid, at menneskerettighederne og 

demokratiet fik sit endelige udseende. Men er der mulighed for, at den islamiske verden vil 

kunne gennemleve en oplysningstid? Det skal samtidig vurderes, hvor henholdsvis Tyrkiet og 

Vesten er på vej hen. 

Tyrkiet har påvist, at det er svært at føre en sekularisering igennem i et islamisk land. Det skal 

dermed ikke være ad sekulariseringens vej, at moderniseringen skal gennemføres. Som Tibi 

fremhæver, er den islamiske verden fokuseret på islams position som den mest sandfærdige 

religion. Men det skal her understreges, at denne holdning ikke fremmer mulighederne for at 

gennemgå en oplysningstid og dermed respektere menneskerettighederne. Hvis den islamiske 

verden skal have potentiale for en ændring af samfundssystemet, så skal denne 

overlegenhedstankegang fjernes. Der vil dermed være mulighed for, at den islamiske verden 

ville være mere modtagelig for demokrati og fornuft, som den græske antik er fødselshjælper 

til. Endvidere vil der blive plads til en tilpasning af menneskerettighederne, som dermed ikke 

vil blive underlagt religionen på helt samme måde, som Cairo-erklæringen er et udtryk for. Den 

islamiske verden ville dermed blive åbnet mere op, og der ville således være mulighed for, at 

den almene befolkning fik smag for de værdier, som den vestlige verden hviler på, og som er 

afgørende for den vestlige livsanskuelse og livsstil. Det er disse filosofiske ideer, som har været 

med til at udvikle den vestlige verden som den førende civilisation, hvilket kunne have været 

den islamiske verden, hvis middelalderens rationalisme havde fået et ordentligt fodfæste, jf. 

afsnit 4.2.3. Om det lykkes den islamiske verden ved kun vinden, men en ting er sikker – det er 

en vanskelig mission. 

Den kristne verden har igennem 2000 år været på en udviklingsrejse, som har ført Vesten til 

den førende plads, den i dag indtager. Det har været en lang rejse med både forhindringer og 

fremmende elementer, som den kristne verden har taget til sig. Den islamiske verden har 

derimod kun en 1400 år lang historie, hvormed der kan nå at ske meget på de 600 år, som den 

islamiske verden mangler i forhold til Vesten. Det er umuligt at sige, hvordan den islamiske 

verden vil udvikle sig, men Tyrkiets modernisering og vestliggørelse vidner om, at en sådan 

proces er problematisk. Samtidig kan det diskuteres, hvorvidt Tyrkiet ønsker vestliggørelsen 
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eller islamisering. Tyrkiet, hvis indtræden i EU endnu ikke er fastlagt, har nu lagt en ny strategi; 

Tyrkiet har allieret sig med Iran og Syrien og går dermed imod årtiers samarbejde med Vesten 

(Tyrkiets Kurs 2010). Det er muligt, at den manglende støtte til EU-medlemskabet har ført 

Tyrkiet på ny kurs, men den stigende tendens til islamisering og religionens indtog på 

politikkens arena taler for sig selv. Den videre udvikling bliver spændende at følge. 

Men hvor er Vesten selv på vej hen? Den tyske forfatter Henryk Broder understreger, at den 

store udviklingsafstand mellem den vestlige og den islamiske verden til stadighed forstærkes, 

og at Huntingtons civilisationssammenstød dermed er en realitet, idet Vesten succes er lig med 

den islamiske verden fiasko (Raahauge 2008). Den vestlige verden tager efterhånden skylden 

på sig, når det kommer til den islamiske verdens fiasko, hvorfor Broder betoner, at den vestlige 

verden allerede har kapituleret. Vesten har fået for vane at være eftergivende over for den 

islamiske verden forstået på den måde, at Vesten nu vil gøre alt for ikke at opildne den 

islamiske umma (Broder 2008:19). Broders holdning kan eksemplificeres med Durban II 

konferencen; ytringsfriheden, der er en af de mest basale rettigheder, blev begrænset for at 

mindske den islamiske verdens utilfredshed og tilbøjelighed til at bekæmpe den vestlige 

verden. At ytringsfriheden blev indskrænket, er ifølge Jalving den vestlige verdens egen skyld, 

fordi ”ytringsfriheden er ikke stærkere end dem, der forsvarer den” (Jalving 2010:124). Vi bør 

holde fast i menneskerettighederne, som de er tiltænkt, for det beviser vores stærke bånd til 

den antikke og den kristne arv (ibid:113f.). Men dette er en balancegang, som enten kan koste 

menneskeliv eller begrænse rettighederne. Hvad Vesten vælger, er udslagsgivende for verdens 

udvikling. 
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9.0 Le monde islamique a-t-il connu les Lumières ? 

Le monde a énormément changé depuis le millénaire dernier. Il y a toujours eu des luttes de 

pouvoir, aussi bien dans les domaines économique et politique que dans le domaine de la 

manière de vivre. Au cours des dernières décennies, l’Occident a été la civilisation 

prédominante et de son point de vue, le modèle occidental est modèle universel. Néanmoins, 

cette opinion n’est pas partagée par tous. Les évènements de septembre 2001 ont bien 

démontrés que le monde n’est pas uniforme. C’est là que le monde islamique a illustré son 

opposition au monde occidental, ce qui est confirmé aujourd’hui. 

Cela m’a incité à examiner la cause de cette grande différence entre le monde chrétien et le 

monde islamique avec pour hypothèse principale le fait que le monde islamique, 

contrairement au monde chrétien, n’a pas eu de siècle des Lumières. Cela signifie aussi que le 

monde chrétien s’est mieux acclimaté aux droits de l’homme. 

En vue de cette hypothèse, les théories dominantes sont Rodney Stark et Bassam Tibi. La 

théorie de Stark est caractérisée par l’idée que le christianisme a facilité la progression de la 

raison, la démocratie et les principes des droits de l’homme. Ce développement était possible 

à la suite de la construction de la religion, c’est-à-dire que la raison est un élément inné du 

christianisme. La théorie de Tibi focalise l’attention sur l’Islam. Tibi analyse cette religion 

comme omniprésente dans le monde islamique, ce qui a entravé un développement vers la 

modernité. Cela implique que le rationalisme n’a pas pu survivre et ainsi, les droits de l’homme 

ne sont pas respectés. Tibi est sûr que le monde islamique peut changer, si le rôle de l’Islam 

est modifié et relaté à des normes morales. 

Afin de justifier les vues des deux théoriciens, ceux-ci sont critiqués par d’autres philosophes et 

historiens. Stark oublie l’importance de l’Antiquité dans le développement de la démocratie et 

des droits de l’homme. De plus, Tibi ne tiens pas compte du rapport serré entre la politique et 

la religion dans la construction de l’Islam. Cela veut dire qu’il n’est pas aisé de les séparer pour 

établir la religion comme norme morale. 

Pour souligner les théories, j’ai choisi d’étudier trois objets. Premièrement, l’affaire des 

caricatures de Mahomet est analysée. Deuxièmement, la conférence sur le racisme, appelée 

Durban II, est étudiée. Ces deux objets montrent que le monde islamique n’honore pas la 

liberté d’expression, mais encore que la critique rationnelle de la religion n’est pas respectée. 
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Dernièrement, la tentative de modernisation de la Turquie s’est montrée infructueuse, ce qui 

illustre la difficulté de supprimer la religion de la société. 

Ayant analysé ces trois objets, la discussion porte sur la question de savoir si le monde 

islamique a connu une époque de lumière. L’ère des Lumières européennes s’est d’abord 

caractérisée par l’emploi de la raison au lieu de la religion. Ensuite, cette époque est aussi 

définie par la formulation des droits de l’homme dont l’origine est le christianisme et la raison. 

Comme les deux premiers objets d’analyse indiquent, la religion joue le rôle primaire pour les 

musulmans, alors le respect des droits de l’homme dans le monde islamique a été 

désavantagé. 

Etant un élément naturel du christianisme, la séparation de l’Église et de l’État a abouti en la 

sécularisation de l’Occident moderne. Etant donné que l’Islam unit la politique et la religion, il 

est difficile de séculariser le monde islamique, ce que la Turquie a également montré. Malgré 

le fait que ce pays a tenté de moderniser la société de manière occidentale, la religion occupe 

une position importante dans la vie politique actuelle. 

Il est ainsi possible de vérifier l’hypothèse; le monde islamique n’a pas connu un siècle des 

Lumières. Mais en somme, est-une telle époque réalisable dans le monde islamique? Il est 

aussi possible de mettre en question la direction de la Turquie; espère-t-elle toujours la 

modernisation ou est la solidarité avec les autres pays islamiques plus désirable? 



64 
 

10.0 Litteraturliste 

AI - Amnesty International: Amnesty International Report 2010 Hentet den 15. juli 2010 på 

http://www.amnesty.dk/sites/default/files/mediafiles/127/AIR2010_EN.pdf 

Andersen, Lars Erslev (2006): Islams fremvækst. I Jensen, Knudsen og Stjernfeldt (eds.)  

Tankens magt. Vestens idéhistorie (pp. 453-454). København: Lindhardt & Ringhof. 

Albrechtsen, Rikke (2006, 8. juni): Ytringsfrihed: ”Blasfemi er nødvendig”. I Morgenavisen 

Jyllands-Posten, s. 6. Hentet den 24. juni 2010 på Infomedias database.   

Bayefsky, Anne (2009, 27. april): How Durban II undermined Human Rights. I Forbes. Hentet 

den 25. juni 2010 på http://www.eyeontheun.org/durban-post.asp  

Benedikt XVI (2006): Tro, fornuft og univesitet – minder og refleksion. Hentet den 20.4.2010 på 

www.catholica.dk  

Bibelselskabet.dk: 

http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline.aspx?book=joh&id=3&chapter=8b  

Bluitgen, Kåre (2006). Koranen og profeten Muhammeds liv. København: Høst & Søn. 

Bogaert, Alexandra (2007, 22. september): Les caricatures de Mahomet conduisent « Charlie 

Hebdo » au tribunal. Hentet den 24. juni 2010 på http://www.liberation.fr/societe/010113998-

les-caricatures-de-mahomet-conduisent-charlie-hebdo-au-tribunal  

Borg, Orla (2006, 2. juli): Interview: Ytringsfrihed på tyrkisk. I Morgenavisen Jyllands-Posten, 

s.2. Hentet den 17. august 2010 på Infomedias database.   

Böss, Michael (2006, 7. juli): Individer har rettigheder – ikke kulturer. I Kristeligt Dagblad. 

Hentet den 19. august 2010 på Infomedias database. 

Bredsdorff, Nils (2007): Islamisme, Shari’a og ret. Undersøgelser af forholdet mellem politisk 

islam og menneskerettigheder. Roskilde: Roskilde Universitetstryk 

Broder, Henryk M.(2008): Hurra vi kapitulerer! Om lysten til at overgive sig. København: 

Jyllands-Postens Forlag 

Bruckner, Pascal: Boycott Durban II. Hentet den 25. juni 2010 på http://www.durban2.dk/  

http://www.amnesty.dk/sites/default/files/mediafiles/127/AIR2010_EN.pdf
http://www.eyeontheun.org/durban-post.asp
http://www.catholica.dk/
http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline.aspx?book=joh&id=3&chapter=8b
http://www.liberation.fr/societe/010113998-les-caricatures-de-mahomet-conduisent-charlie-hebdo-au-tribunal
http://www.liberation.fr/societe/010113998-les-caricatures-de-mahomet-conduisent-charlie-hebdo-au-tribunal
http://www.durban2.dk/


65 
 

Buhl, Hans (2006): Den industrielle revolution. I Jensen, Knudsen og Stjernfeldt (eds.)  Tankens 

magt. Vestens idéhistorie (pp. 901-931). København: Lindhardt & Ringhof. 

Byrckel, Tine (2007, 25. juli): Muhammed må lovligt karikeres i Voltaires fædreland. Hentet den 

24. juni 2010 på http://www.information.dk/print/137969   

Christensen, Niels (2010): Tro og fornuft hos Joseph Ratzinger/pave Benedikt XVI. Hentet den 

20.4.10 på www.catholica.dk  

Dahl, Göran (2006). Menneskerettighedernes reaktualisering. I Jensen, Knudsen og Stjernfeldt 

(eds.)  Tankens magt. Vestens idéhistorie (pp. 2212-2218). København: Lindhardt & Ringhof.  

Danskmuslim – 

http://www.danskmuslim.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=76 

Dershowitz, Alan (2009, 28. April). Confronting Evil at Durban II. I The Huffington Post. Hentet 

den 25. juni 2010 på http://www.eyeontheun.org/durban-post.asp 

Ejbøl, Jørgen (2007, 12. april): Kronik:Ytringsfrihed er samfundets ilt. I Morgenavisen Jyllands-

Posten, s. 11. Hentet den 24. juni 2010 på Infomedias database.  

Eriksen, Jens-Martin & Stjernfelt, Frederik (2008): Adskillelsens Politik. Mulitkulturalisme – 

ideologi og virkelighed. København: Lindhardt & Ringhof 

Fenger-Grøndal, Malene (2007): Tyrkiet – en del af EUropa? København: Informations Forlag 

FN: FNs Menneskerettighedserklæring, hentet den 7. juni 2010 på 

http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml 

Freedom House 1: Kort over verdens frie, delvist frie eller ikke frie lande, fundet den 22. juli 

2010 på http://www.freedomhouse.org/uploads/fiw09/MOF09.pdf). 

Freedom House 2: Rapport om Tyrkiet, fundet den 22. juli 2010 på 

http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&year=2010&country=7937 

Gombya, Henry (2009, 29. april): Durban II did not help the war against racism. The Daily 

Monitor. Hentet den 25. juni 2010 på http://www.eyeontheun.org/durban-post.asp 

Gouguenheim, Sylvain (2008): Aristote au Mont-Saint-Michel. Les racines grecques de l’Europe 

chrétienne. Paris: Seuil. 

http://www.information.dk/print/137969
http://www.catholica.dk/
http://www.danskmuslim.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=76
http://www.eyeontheun.org/durban-post.asp
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml
http://www.freedomhouse.org/uploads/fiw09/MOF09.pdf
http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&year=2010&country=7937
http://www.eyeontheun.org/durban-post.asp


66 
 

Götke, Povl (2006): Den kristne religions tidligste fase. I Jensen, Knudsen og Stjernfeldt (eds.)  

Tankens magt. Vestens idéhistorie (pp. 208-213). København: Lindhardt & Ringhof. 

Habermas, Jürgen & Ratzinger, Joseph (2006): Fornuft og religion. Sekulariseringens dialektik. 

Højbjerg: Hovedland  

Hanning, Aksel (2006): Hermetik og humanisme. I Jensen, Knudsen og Stjernfeldt (eds.)  

Tankens magt. Vestens idéhistorie (pp. 621-659). København: Lindhardt & Ringhof. 

Hansen, Birthe (2003): Tyrkiets dilemmaer. Tyrkiets politik, EU og USA. København: Institut for 

Internationale Studier. 

Hansen, John & Hundevadt, Kim (2006): Provoen og profeten. Muhammedkrisen bag 

kulisserne. København: Jyllands-Postens Forlag.  

Herzog, Christoph (2009): Enlightenment and the Kemalist Republic: A Predicament. I Journal 

of International Studies, Vol. 30, No. 1 (pp. 21-37). 

Huntington, Samuel P. (1993):  The Clash of Civilizations? I Foreign Affairs summeredition. (pp. 

22-49). 

Huntington, Samuel P. (2006): “Jeg er realist”. I Allan Poulsen(2008) Islamdebat. Om 

terrorisme, blasfemi og ytringsfrihed. Århus: Systime 

IMR - Institut for Menneskerettigheder: Om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 

Hentet den 14. juli 2010 på 

http://menneskeret.dk/internationalt/den+europ%C3%A6iske+menneskerettigheds-

+konvention/om+konventionen  

Islaminfo: http://www.islaminfo.dk/artikler.asp?PgID=1355 

Jalving, Mikael (2009, 21. september): Boykot islamisternes talestol. I Berlingske Tidende. 

Hentet den 25. juni 2010 på http://www.durban2.dk/ 

Jalving, Mikael (2010): Mig og Muhammed. Odense: Trykkefrihedsselskabets bibliotek.  

Jarvad, Ib Martin (2006): Absolutisme og frihed. I Jensen, Knudsen og Stjernfeldt (eds.)  

Tankens magt. Vestens idéhistorie (pp. 778-797). København: Lindhardt & Ringhof. 

http://menneskeret.dk/internationalt/den+europ%C3%A6iske+menneskerettigheds-+konvention/om+konventionen
http://menneskeret.dk/internationalt/den+europ%C3%A6iske+menneskerettigheds-+konvention/om+konventionen
http://www.islaminfo.dk/artikler.asp?PgID=1355
http://www.durban2.dk/


67 
 

Jensen, Kristian Ditlev (2005): Ytringsfrihed – skal jeg stave det for jer? I Allan Poulsen (2008) 

Islamdebat. Om terrorisme, blasfemi og ytringsfrihed. Århus: Systime 

Keane, David (2008): Cartoon Violence and Freedom of Expression. I Human Rights Quarterly, 

Vol. 30, no. 4. (pp. 845-875). The Johns Hopkins University Press 

Keyman, E. Fuat (2007): Modernity, Secularism and Islam – The Case of Turkey. I Theory, 

Culture & Society, No. 24 (pp. 215-234) 

Kongstad, Jesper (2009, 15. oktober): EU kræver ytringsfrihed i Tyrkiet. I Jyllands-Posten. 

Hentet den 8. juli 2010 på Infomedias database.  

Knudsen, Ole (2006): Den naturvidenskabelige revolution. I Jensen, Knudsen og Stjernfeldt 

(eds.)  Tankens magt. Vestens idéhistorie (pp. 730-777). København: Lindhardt & Ringhof. 

Larsen, Rune Engelbreth & Seidenfaden, Tøger (2006): Karikaturkrisen. En undersøgelse af 

baggrund og ansvar. København: Gyldendal 

Lassen, Eva Maria (2006): Mellem Bystat og Imperium. I Jensen, Knudsen og Stjernfeldt (eds.)  

Tankens magt. Vestens idéhistorie. (pp. 107-131). København: Lindhardt & Ringhof. 

Lewis, Bernard (2002): Hvad gik galt? Vestens påvirkning og Mellemøstens svar. København: 

Gyldendal 

Lewis, Bernard (2006): Islam and the West: A Conversation with Bernard Lewis. Hentet fra 

http://pewforum.org/events/?EventID=107 den 18. februar 2010 

Lilleør, Kathrine (2010, 17. juni): Tyrkisk islamisme. Hentet den 19. august 2010 på 

http://www.kathrine.blogs.berlingske.dk/2010/06/17/tyrkisk-islamisme/  

Lippert-Rasmussen, Kasper (2006): Frihed og fornuft. I Jensen, Knudsen og Stjernfeldt (eds.)  

Tankens magt. Vestens idéhistorie (pp. 973-995). København: Lindhardt & Ringhof. 

Magaard, Tina (2005, 5. oktober): Sekularisering på tyrkisk. I Berlingske Tidende. Hentet den 

17. august 2010 på Infomedias database. 

Mchangama, Jacob (2009, 21.april): Sluterklæringen på Durban II sejr eller uheldigt 

kompromis? Fundet den 21. maj 2010 på 

http://pewforum.org/events/?EventID=107
http://www.kathrine.blogs.berlingske.dk/2010/06/17/tyrkisk-islamisme/


68 
 

http://mchangama.blogs.berlingske.dk/2009/04/21/sluterkl%C3%A6ringen-pa-durban-ii-sejr-

eller-uheldigt-kompromis/  

OIC 1: About OIC. Hentet den 21. maj 2010 på 

http://www.oicun.org/print.php?item_id=&sec_id=23  

OIC 2: Cairo-deklarationen, hentet den 7. juni 2010 på www.oic-

oci.org/english/article/human.htm 

OIC 3: OIC’s medlemsstater, hentet den 19. august 2010 på http://www.oic-

oci.org/member_states.asp  

Poulsen, Ulla (2009, 19. august): Tyrkiet kommer sine mindretal i mode. I Kristeligt Dagblad. 

Hentet den 8. juli 2010 på Infomedias database.  

Raahauge, Anders (2008, 14. september): Europa må tage sig sammen. I Morgenavisen 

Jyllands-Posten. Hentet den 17. august 2010 på Infomedias database. 

Robert-Diard, Pascale (2007, 11. februar): ”Attendu que Charlie Hebdo es tun journal 

satirique…”. Hentet på http://prdchroniques.blog.lemonde.fr/category/boulevard-du-

palais/caricatures-de-mahomet-et-charlie-hebdo/  

Rose, Flemming (2005, 30. september): Muhammeds Ansigt. I Morgenavisen Jyllands-Posten, s. 

3. Hentet den 21. maj 2010 fra Infomedias database.  

Roy, Olivier (2007): Secularism confronts islam. New York: Columbia University Press 

Rubin, Marcus (2009): Mellemøsten og menneskerettigheder – en vejviser. København: Det 

Udenrigspolitiske Selskab og Institut for Menneskerettigheder 

Stark, Rodney (2006): The Victory of Reason. How Christianity Led to Freedom, Capitalism, and 

Western Success. New York: Random House 

Støvring, Kasper (2008, 14. oktober): Boycot Durban II-konferencen. I Morgenavisen Jyllands-

Posten. Hentet den 25. juni 2010 på http://www.durban2.dk/ 

Sørensen, Allan (2009, 22. april): De islamiske lande tabte Durban 2-slaget. I Kristeligt Dagblad. 

Hentet den 30. juni 2010 på http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/321202:Udland--De-

islamiske-lande-tabte-Durban-2-slaget   

http://mchangama.blogs.berlingske.dk/2009/04/21/sluterkl%C3%A6ringen-pa-durban-ii-sejr-eller-uheldigt-kompromis/
http://mchangama.blogs.berlingske.dk/2009/04/21/sluterkl%C3%A6ringen-pa-durban-ii-sejr-eller-uheldigt-kompromis/
http://www.oicun.org/print.php?item_id=&sec_id=23
http://www.oic-oci.org/english/article/human.htm
http://www.oic-oci.org/english/article/human.htm
http://www.oic-oci.org/member_states.asp
http://www.oic-oci.org/member_states.asp
http://prdchroniques.blog.lemonde.fr/category/boulevard-du-palais/caricatures-de-mahomet-et-charlie-hebdo/
http://prdchroniques.blog.lemonde.fr/category/boulevard-du-palais/caricatures-de-mahomet-et-charlie-hebdo/
http://www.durban2.dk/
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/321202:Udland--De-islamiske-lande-tabte-Durban-2-slaget
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/321202:Udland--De-islamiske-lande-tabte-Durban-2-slaget


69 
 

Sørlander, Kai (2008a): Forsvar for rationaliteten. Religion og politik i filosofisk perspektiv. 

København: Informations Forlag.  

Sørlander, Kai (2008b, 27. september): Kronik: De religiøse og de religionskritiske er 

ligeværdige. I Kristeligt Dagblad. Hentet den 25. juni 2010 på http://www.durban2.dk/ 

Taylor, Charles (1995): Philosophical Arguments. Massachusetts: Harvard University Press  

Tibi, Bassam (2008): Islam’s Predicament with Modernity. Religious reform and cultural 

change. London: Routledge 

Tyrkiets kurs (2010, 12. juni): I Morgenavisen Jyllands-Posten. Hentet den 28. august 2010 på 

http://jp.dk/opinion/leder/article2095821.ece  

Ullerup, Jørgen (2007, 23. marts): Charlie Hebdo bobler af glæde. I Morgenavisen Jyllands-

Posten, s. 10. Hentet den 24. juni 2010 fra Informedias database.  

UM – Udenrigsministeriets landefakta fundet den 22. juli 2010 på: 

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/Landefakta/  

UN Charter. Hentet den 30. juni 2010 på 

http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml  

Weis, Palle (2009, 15. april): Vil EU og Tyrkiet hinanden? I Information. Hentet den 19. August 

2010 på http://www.information.dk/print/188205  

Willaime, Jean-Paul (2010): Reshaping religion and religious criticism in ultramodernity. I 

Council of Europe no. 47: Science and technique of democracy – blasphemy, insult and hatred 

(pp.133-142). Strasbourg: Council of Europe Publishing 

 

 

http://www.durban2.dk/
http://jp.dk/opinion/leder/article2095821.ece
http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/Landefakta/
http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml
http://www.information.dk/print/188205

