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1.0 Indledning 

I 1948 så FN’s ”Verdenserklæring om Menneskerettigheder”1 dagens lys (Institut for 

Menneskerettigheder 2011b). Menneskerettighederne blev hermed klart universelle. Igennem 

århundreder har Vestens2 kolonialisme og imperialisme påvirket andre kontinenter og kulturers 

indflydelse på verdenssamfundet. Menneskerettigheder, som eksempelvis ytringsfrihed, der er 

en markant del af FN’s Verdenserklæring fra 1948, er i Vesten indiskutabel. 

 

Den geopolitiske verdensorden har siden 1950erne ændret sig fra først at være bipolær, dernæst 

unipolær til værende mere multipolær. Konsekvenserne af denne forandring af de geopolitiske 

forhold har løbende åbnet op for debatten om menneskerettigheder og demokrati på globalt 

plan. At andre dele af verdenssamfundet har et differentieret syn på især menneskerettigheder 

end Vesten blev for alvor synligt i 1990. OIC, ”the Organisation of Islamic Cooperation,” tidl. 

kendt som ”the Organisation of the Islamic Conference,” fremlagde netop i 1990 ”the Cairo 

Declaration on Human Rights in Islam,”3 hvilket var en lang række islamiske landes syn på 

menneskerettigheder (The OIC 2011b). 

2.0 Motivation og relevans 

Det opsigtsvækkende, i henhold til FN’s Verdenserklæring og OIC’s Cairo-erklærings 

forskellige menneskerettighedssyn, er dele af den islamiske verdens reaktion på 

Muhammedkarikaturerne, der blev bragt i den danske avis Jyllands-Posten i 2005 (Tidslinje 

2008) samt en stor del af de islamiske landes dagsorden under FN’s Verdenskonferencer, 

Durban I, II og III, i 2001, 2009 og 2012 (The United Nations 2009a+The United Nations 

2011e). 

   En differentieret menneskerettighedsopfattelse på globalt plan betød, at 

Muhammedkarikaturerne medførte den såkaldte Muhammedkrise, som resulterede i 

demonstrationer, afbrændinger af danske flag, handelsboykot af danske varer (DR 2006) samt 

angreb på danske ambassader og konsulater (Soos 2008). Det hele kulminerede med et 

mordforsøg på en af Jyllands-Postens karikaturtegnere (Brabant 2010). Durbankonferencernes 

dagsorden omhandlede bl.a. begrænsning af ytringsfrihed, religionsforhånelse og racisme. 

   Disse begivenheder var med til, at der for alvor blev sat fokus på ytringsfrihed samt 

religionskritik i relation til menneskerettigheder på et internationalt niveau. 

 

                                                            
1 FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder er herfra omtalt som FN’s Verdenserklæring 
2 Ifølge Samuel P. Huntingtons kulturteori ”Civilisationernes Sammenstød” er verden delt op i 7-8 store civilisationer. Vesten består 

af Nordamerika, Vesteuropa, Australien og New Zealand. 
3 OIC’s Cairo-erklæring for Menneskerettigheder i Islam er herfra omtalt som OIC’s Cairo-erklæring 
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To vigtige elementer, der gør de forskellige menneskerettighedssyn på verdensplan relevante i 

forhold til verdenssamfundet og nutidens debat om menneskerettigheder, er Francis Fukuyamas 

artikel ”The End of History” samt Samuel P. Huntingtons ”The Clash of Civilization.” 

   I 1989 udkom Fukuyamas artikel The End of History i det amerikanske tidsskrift ”The 

National Interest,” hvilket i 1992 blev fulgt op med bogen ”The End of History and the Last 

Man (Fukuyama 1992:7).” Både artiklen ”Historiens afslutning” og bogen ”Historiens 

afslutning og det sidste menneske,” der er de danske oversættelser, fik globalt set en enorm 

omtale. 

   En af grundene til opmærksomheden var, at de begge mere eller mindre blev misforstået. 

Fukuyamas hypotese i Historiens afslutning var ikke, at der ikke længere ville opstå 

skelsættende begivenheder i verden (ibid.:15-16). Endvidere skulle Fukuyamas hypotese heller 

ikke hævde, at de liberale værdier havde manifesteret sig på globalt plan i så høj grad, at verden 

ikke længere ville være vidne til grusomme handlinger, som bl.a. krig, tortur og undertrykkelse 

(ibid:7-8).  

   Fukuyama fremsætter i artiklen Historiens afslutning følgende hypotese: 

 

”Vi kan meget vel være vidner til afslutningen på historien som sådan. Det vil sige afslutningen 

af menneskehedens ideologiske udvikling og den følgende universelle udbredelse af det liberale, 

vestlige demokrati som den endelige form for menneskets styreform (Fukuyama 1989:4).” 

 

Fukuyamas hypotese tager udgangspunkt i den historiske udvikling i den sidste fjerdedel af det 

20. århundrede, hvor diktaturerne, både på den ”militært-autoritære højrefløj og på den 

kommunistisk-totalitære venstrefløj” kollapsede på stribe på verdensplan. 

   Udgangspunktet i Fukuyamas hypotese tages i begrebet om historiens afslutning, der 

omhandler, at alle grundlæggende principper samt institutioner nær er færdigudviklet, og at den 

menneskelige historie opfattes ”som en homogen evolutionær proces på tværs af religioner og 

kulturer igennem historien på globalt plan (Fukuyama 1992:409).” 

   Fukuyamas hypotese peger ligeledes på, at de liberale demokratiske værdier har været og 

stadig er det eneste alternativ til de faldne diktaturer, dog uden at manifestere sig i alle tilfælde, 

hvilket bl.a. gør Egypten, Saudi Arabien, USA og Danmarks roller vigtige i forhold til 

menneskerettighedernes diskussion samt konflikt i et globalt perspektiv (ibid.:17-18). 

 

Fire år efter, i 1993, blev den amerikanske politolog og professor ved Harvard Universitet, 

Huntingtons artikel ”Civilisationernes sammenstød,” som er den danske oversættelse af artiklen, 

bragt i det amerikanske tidsskrift ”Foreign Affairs.” Den udløste en stadigværende stor debat, 
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og blev videreudviklet i Huntingtons ”Civilisationernes sammenstød – mod en ny verdensorden 

fra 1996 (Huntington 1996:29).” I den oprindelige artikel fremsætter Huntington følgende 

hypotese: 

 

”Den grundlæggende kilde til konflikter, der vil præge den nye verden,4 vil i første omgang ikke 

være ideologisk eller økonomisk. De store skel mellem mennesker og den dominerende årsag til 

konflikter vil være af kulturel karakter. Nationalstaterne vil fortsat være de mest magtfulde 

aktører i globale anliggender, men de primære konflikter i global politik vil opstå mellem 

nationer og grupper, der tilhører forskellige civilisationer. Civilisationernes sammenstød vil 

dominere global politik. Brudlinjerne mellem civilisationerne vil være fremtidens frontlinjer 

(Huntington 1993:13-14).” 

 

Huntingtons hypotese beskriver konflikterne i tiden efter kommunismens fald som værende af 

kulturel karakter, hvilket er relevant for dette speciale, da uenigheden om menneskerettigheder 

internationalt set netop har karakter af en kulturel krise og konflikt. 

   Dernæst peger hypotesen på, at der på makroniveau vil være konflikter i global politik mellem 

nationalstater fra forskellige civilisationer, hvilket vigtiggør Danmark, USA, Saudi Arabien og 

Egyptens ageren i forhold til den verdensomspændte menneskerettighedsdiskussion og konflikt. 

   Ydermere hævder hypotesen, at det er på mikroniveau ved civilisationernes brudlinjer, at 

fremtidens konflikter vil opstå. Det er ligeledes væsentligt, da kriser og konflikter i relation til 

uenighed om opfattelsen af menneskerettigheder eksempelvis er opstået indenfor Danmarks 

grænser samt i lande tilhørende andre civilisationer end Vesten, hvor Danmark har ambassader 

og konsulater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
4 Den nye verden – Verdenen efter ophørelsen af den bipolare magtbalance som var resultat af de kommunistiske styres fald, samt 

murens fald 
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3.0 Problemformulering og metode 

”Menneskerettigheder er et komplekst begreb, da forskellige civilisationer har en differentieret 

opfattelse af hvad menneskerettigheder er, hvilket har forårsaget konflikter på forskellige 

niveauer. Set i lyset af Fukuyamas teori om Historiens afslutning og det sidste menneske og 

Huntingtons Civilisationernes sammenstød – mod en ny verdensorden, vil dette speciale forsøge 

at finde, hvilke årsagsforklaringer der ligger bag de opståede konflikter i relation til forståelsen 

af menneskerettigheder med særlig henblik på ytringsfrihed og religionskritik.” 

 

For at analysere og besvare ovenstående problemformulering vil specialet være struktureret som 

følgende: 

 

Først vil de centrale begreber af Fukuyama og Huntingtons teorier, som er relevante for dette 

speciale, blive redegjort og præsenteret i hvert deres teoriafsnit. Dernæst vil de to teorier blive 

sammenlignet i henhold til, hvor og hvorfor deres teoretiske synspunkter adskiller sig på et 

generelt plan samt i forhold til menneskerettigheder. Fukuyama og Huntingtons teorier vil i 

dette afsnit blive sammenholdt med bl.a. andre teoretikere og forfatteres holdninger. 

   Efterfølgende vil der være en kort redegørelse af FN’s Verdenserklæring, OIC’s Cairo-

erklæring, Muhammedkrisen og Durbankonferencerne, som er specialets empiri. 

 

Herefter vil der være tre analyseafsnit af specialets empiriområder, som vil blive set i lyset af 

Fukuyama og Huntingtons teorier. Den første del vil omhandle en analyse og sammenholdning 

af, hvor og hvorfor FN’s Verdenserklæring og OIC’s Cairo-erklærings adskiller sig i relation til 

deres overordnede menneskerettighedssyn og især med henblik på ytringsfrihed og 

religionskritik. Den sekundære analysedel vil behandle Muhammedkrisen i forhold til 

ytringsfrihed med udgangspunkt i Muhammedkarikaturerne, samt i hvor og hvorfor 

Muhammedkrisen udviklede sig fra krise til konflikt såvel indenfor som udenfor Danmarks 

grænser. Det sidste analyseafsnit omhandler FN’s tre Verdenskonferencer mod racisme, 

racediskrimination, fremmedhad og intolerance, de såkaldte Durbankonferencer, med særligt 

fokus på sammenhængen mellem ytringsfrihed og religionskritik. 

   Yderligere vil der være en diskussion og vurdering af Fukuyama og Huntingtons teorier, hvor 

det vil blive belyst, hvorvidt de kan bruges som forklaringsmodel til hvilke årsagsforklaringer, 

der ligger bag de opståede menneskerettighedskonflikter på et overordnet plan og i forhold til 

ytringsfrihed og religionskritik. 

   Afslutningsvis vil der være en konklusion af de mulige årsager til problemstillingen, foretaget 

på baggrund af analysen. 
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Endvidere er der valgt en samfundsvidenskabelig hermeneutisk tilgang til dette speciale, som 

det videnskabsteoretiske ståsted. Det kan begrundes med, at denne metode ofte benyttes, når der 

ønskes at belyse og producere viden om samfundet, dets institutioner, organisationer, grupper 

samt individer (Andersen 2009:15). Hermeneutikkens formål er at opnå en indsigt og forståelse 

i samfundsvidenskabelige problemstillinger, dog uden at tolke hermeneutikkens tolkning som 

den eneste rigtige (Rasmussen et al. 2006:39). 

   Ovenstående er netop formålet med dette speciale, set i lyset af problemformuleringen samt de 

valgte empiriområder, som førnævnt. 

   Metodetilgangen til specialet vil ydermere være en deduktiv tilgang der betyder, at 

udgangspunktet tages i en teori eller en model for at belyse eventuelle problemstillinger 

(ibid.:51), hvilket ligeledes er tilfældet med Fukuyama og Huntingtons teorier i forhold til 

specialets tidligere nævnte problemstillinger. 
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4.0 Teori – Francis Fukuyama 

De væsentligste begreber af Fukuyamas teori, der er relevante for dette speciale, vil i de 

følgende afsnit blive operationaliseret. 

 

4.1 Historiens afslutning og det sidste menneske 

Historiens afslutning 

Fukuyamas begreb om ”historiens afslutning” omhandler en antagelse af den menneskelige 

historie ”som en homogen evolutionær proces (Fukuyama 1992:409),” der inkluderer alle 

samfunds historier og kulturer globalt set igennem menneskets historie (ibid.:16).   

   Historiens afslutning skal endvidere forstås, som at alle grundlæggende principper og 

institutioner er udviklet i sådan en grad, så intet revolutionært vil udvikle sig (ibid.:16), hvilket 

ikke skal misforstås med, at ingen konflikter og krige vil forekomme, jf. afsnit 2.0. 

   Fukuyama fremhæver ydermere en fiktiv beskrivelse af, at hvis liberale demokratier har spredt 

sig ud til hvert eneste verdenshjørne og de liberale demokratier er fuldt ud tilfredsstillende, så 

kan man, ifølge Fukuyama (ibid.:350), manifestere historiens afslutning. Hvis der kan findes 

”modsigelser,” må man erklære, at historien fortsætter (ibid.:350). 

   Hvis historiens afslutning derimod er nået, og liberale demokratier verden over lever i 

overensstemmelse og harmoni, ville det betyde, at det menneske, der ville være tilbage, ville 

være ”det sidste menneske,” understreger Fukuyama (ibid.:364). 

 

Det sidste menneske 

Kendetegnende for det sidste menneske vil være, at det under påvirkning fra det liberale 

demokrati har opgivet sin individuelle ”tro på egen overlegenhed (ibid.:28).” 

   Endvidere vil det sidste menneske leve i harmoni med naturen, tilfredsstille sit behov ved at 

arbejde og ikke længere blive presset til at gå i krig for eksempelvis demokratiets skyld 

(ibid.:376). 

   Igennem hele menneskets levealder har mennesket kæmpet for ”anerkendelse.” Men med det 

liberale demokratis udbredelse samt historiens afslutning ville mennesket være ”fuldt 

tilfredsstillet,” og dermed ville behovet for anerkendelse forsvinde (ibid.:26). 

 

Der lægges yderligere fokus på, at mennesket, efter historiens afslutning, netop ville være i 

besiddelse af begær og fornuft, men uden ”thymos,” som er anerkendelsestrangen. Det vil for 

mennesket være ligesom at leve i autoritære stater som Francos Spanien eller nutidens Sydkorea 

og Brasilien (ibid.:23). Det mest centrale i relationen mellem mennesket og thymos vil i 

nedenstående afsnit blive præsenteret. 
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4.2 Anerkendelsestrangen 

Forholdet mellem mennesket og anerkendelsestrangen, thymos, er et af de vigtigste elementer, 

der adskiller mennesket fra dyret, idet mennesket ønsker denne anerkendelse (ibid.:21). 

   Menneskets søgen efter og ønske om anerkendelse medfører, at mennesket vil risikere sit liv i 

kamp mod andre mennesker for at opnå thymos (ibid.:191). Fukuyama forklarer denne adfærd 

med menneskets begær, der stræber efter elementer eksternt, og menneskets fornuft, der internt 

finder ud af, hvordan det på bedste vis kan opnås. 

   Endvidere ønsker mennesket en anerkendelse fra andre mennesker af bl.a. en selv, ting, 

principper eller værdier, der har stor værdi for det enkelte menneske (ibid.:21). 

   Disse differentierede værdier vil eksempelvis udmønte sig i, ”at en religiøst troende søger 

anerkendelse for sine guder eller hellige skikke, mens en nationalist kræver anerkendelse for sin 

særlige sproglige, kulturelle eller etniske gruppe (ibid.:24).” 

 

Denne form for anerkendelse er lig det at føle selvværd. Det er denne higen efter at opnå og føle 

selvværd, der ifølge Fukuyama kaldes thymos (ibid.:21). Fukuyamas syn på thymos er, at det er 

en form for medfødt retfærdighedssans (ibid.:21). 

 

Denne søgen efter og ønske om anerkendelse betyder, at hvis ikke mennesker bliver behandlet i 

forhold til den værdi de føler de har, udmunder det i vrede. Modsat bliver mennesker ramt af 

skam, hvis de ikke lever op til deres egne forventninger af dem selv. Når mennesker derimod 

behandles i overensstemmelse med deres egen selvopfattelse, føler mennesker stolthed 

(ibid.:212). 

  

Dette behov for thymos er en af de altafgørende drivkræfter, der skaber hele den historiske 

udvikling (ibid.:22). Fukuyama (ibid.:23) mener, at der udvikledes en særlig anerkendelsestrang 

hos veluddannede mennesker, der ikke eksisterer hos mindre uddannede mennesker, som 

omhandler krav på mere anerkendelse af menneskets status samt krav på mere velstand. 

   Ydermere påpeger Fukuyama, at denne form for særlige anerkendelsestrang, som kaldes 

”Thymotisk stolthed,” kan få mennesket til at kræve demokratiske regeringer, der behandler 

dem med respekt og frihed. 

   Det er en af grundene til, at kommunismen fortrænges i vore tider, da kommunismen kun 

giver mennesket en meget lille grad af anerkendelse, modsat det liberale demokrati (ibid.:24).     

   Forholdet mellem denne thymotiske stolthed og det liberale demokrati fører, ifølge Fukuyama 

(ibid.:25), videre til relationen mellem demokrati, menneskerettigheder og Vestlig 

universalisme, hvilket vil blive præsenteret i nedenstående afsnit. 
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4.3 Relation mellem demokrati, menneskerettigheder og vestlig universalisme 

Demokrati og menneskerettigheder 

I løbet af de sidste tre årtier kollapsede diktaturerne, både på den militært-autoritære højrefløj og 

på den kommunistisk-totalitære venstrefløj verden over, og det liberale demokrati vandt ind i 

mere end tredive lande (ibid.:84-85). Samlet set er det liberale demokrati nu udbredt til i alt 130-

140 lande på verdensplan (Matzen 2009). 

   Fukuyamas syn på det liberale demokrati er, at det kan være et element, der neutraliserer 

staters søgen efter anerkendelse via eksempelvis politisk, økonomisk og militær magt. Med det 

liberale demokratis totale udbredelse ville stater blot have behov for at blive anerkendt på et 

ligeværdigt niveau (Fukuyama 1992:25). 

 

Hvis man dernæst antager, at det liberale demokrati opnår total udbredelse globalt set, vil de 

liberale demokratier så være i stand til at opretholde sig selv for evigt, eller vil de bryde sammen 

grundet indre stridigheder eller utilfredsheder? Fukuyama hævder, jf. afsnit 4.1, at hvis det 

liberale demokrati fuldt ud tilfredsstiller dets borgere på hele jorden, så kan vi erklære, at 

historiens afslutning er nået, men hvis der findes modsigelser, må historien fortsætte (ibid.:350). 

   De indre stridigheder og utilfredsheder, der potentielt kan være med til at vælte det liberale 

demokrati, kan ifølge Fukuyama (ibid.:350) være interne problemer som arbejdsløshed, 

forurening, narkotikamisbrug samt kriminalitet, hvilket ses i dagens liberale demokratier. 

 

Hertil mener Fukuyama (ibid.:19), at de mest udviklede lande også har de mest velfungerende 

demokratier, men han understreger samtidig, at højt udviklede kapitalistiske lande godt kan 

have politisk autoritære styrer. I de politisk autoritære samfund kan de endda opnå en 

økonomisk vækst, der ikke er muligt i liberale demokratiske samfund (ibid.:19). 

   Fukuyama påpeger, at et demokrati i et land, der er splittet socialt, nationalitetsmæssigt samt 

religiøst, kunne skabe stagnation og dødvande. Modsætningsvis vil et liberalt demokrati 

potentielt være lettere at implementere i et land, hvor der i forvejen er skabt fælles 

grundlæggende værdier (ibid.:15), hvilket gør nedenstående væsentligt i forhold til relationen 

mellem demokrati og menneskerettigheder. 

 

Fukuyamas definition af et demokrati er baseret på Lord Bryces klassiske værk om demokratiet, 

der er delt op i tre hovedkategorier: ”Borgerrettigheder: ”Frihed for kontrol af borgerens person 

og ejendom,” religiøse rettigheder: ”Frihed for kontrol mht. at give sine religiøse holdninger til 

kende og praktisere sin religion,” og politiske rettigheder: ”Fritagelse for indblanding i 
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spørgsmål, der ikke på så indlysende måde påvirker hele samfundets velfærd, at den 

nødvendiggøre kontrol,” herunder den grundlæggende rettighed til ytringsfrihed (ibid.:76).” 

   Desuden antager Fukuyama, at på trods af, at ovenstående rettigheder samt rettigheder som 

frihed og lighed, er udviklet i Vesten, er de potentielt universelle og vil kunne manifestere sig i 

ikke-vestlige samfund (ibid.:411). 

   Han lægger dog vægt på, at ufærdige implementeringer af nogle af de vigtigste grundpiller i et 

frit samfund som menneskerettigheder frihed og lighed, potentielt kan føre til problemer i 

nyoprettede liberale demokratier (ibid.:15). 

 

Men så længe verden er vidne til autoritære styrer, teokratier samt stærke nationalistiske 

bevægelser, findes der en reel trussel mod bl.a. Vestens menneskerettigheder (ibid.:135). Hvis 

de liberale værdier derimod ville blive udbredt til alle verdensdele, ville det automatisk 

minimere incitamenterne til konflikter og krige, idet alle stater dermed ville anerkende hinanden 

på lige niveau (ibid.:25), hvilket det følgende afsnit vil omhandle. 

 

Vestlig Universalisme 

Som nævnt i begyndelsen af dette afsnit, foregår behovet for anerkendelse ligeledes i et større 

perspektiv, hvor nationer agerer på internationalt plan og søger anerkendelse på bl.a. politisk, 

økonomisk samt militært niveau, som leder videre til forskellige former for imperialisme 

(ibid.:25). 

   Dertil lægger Fukuyama (ibid.:19) vægt på bl.a. to forskellige såkaldte mekanismer, der alle 

mere eller mindre taler for, hvorfor det liberale samfundssyn burde blive udbredt i så høj som 

muligt. 

   Den første mekanisme er Fukuyamas begreb om ”den moderne naturvidenskab,” der 

omhandler den teknologiske udvikling samt organisering af arbejdsmarkedet (ibid.:19), som 

stærkt har influeret og stadig influerer de postindustrielle samfund (ibid.:130). Den teknologiske 

udvikling giver stater en militær fordel, og organiseringen af arbejdsmarkedet bidrager staterne 

med homogene økonomiske produktionsmuligheder.  

   Ydermere bidrager den moderne naturvidenskab til en global homogenisering på tværs af 

nationer og kulturer (ibid.:128). 

   Dog påpeger Fukuyama, at det ikke er en garanti, at den moderne naturvidenskab bringer et 

samfund til demokrati (ibid.:149), da den ligeledes kan bidrage til en bureaukratisk-autoritær 

styreform (ibid.:167). Fukuyama (ibid.:20) pointerer også, at den moderne naturvidenskab reelt 

er en økonomisk fortolkning af historien med kapitalisme mere end menneskelig socialisme som 

mål. 
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Fukuyamas andet mekanismebegreb, ”den historiske mekanisme,” som tager udgangspunkt i 

den historiske udvikling, er præget af homogenisering af samfund og kulturer på globalt plan. 

Denne homogenisering, der bl.a. foregår på et politisk og et økonomisk niveau, kan dog ikke 

alene være årsagsforklarende for demokratiets udbredelse (ibid.:19). 
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5.0 Teori – Samuel P. Huntington 

De mest centrale begreber af Huntingtons teori, som er væsentlige for dette speciale, vil i de 

nedenstående afsnit blive gennemgået. 

 

5.1 Relation mellem nation og civilisation 

Nation 

Historisk set har nationer identificeret sig igennem politik, økonomi og ideologier. 

Kommunismens sammenbrud i slutningen af 1980erne resulterede i, at nationalstater blev 

splittet op til fordel for en multipolær verden. Det blev ligeledes enden for den kolde krigs 

internationale bipolære system, der bestod af Sovjetunionen i spidsen for kommunismen og 

USA i spidsen for det liberale demokrati (Huntington 1996:38). 

 

Civilisation 

Huntingtons civilisationsbegreb referer til det øverste kulturelle niveau, som mennesket kan 

identificere sig med. Vestlige, islamiske og kinesiske fællesskaber er eksempler på civilisationer 

baseret på Huntingtons civilisationsbegreb. De kendetegnes af fælles elementer som sprog, 

historie, etnicitet, religion, skikke, institutioner og af folks selvidentifikation (ibid.:67). Et af de 

vigtigste kendetegn er religion (ibid.:352), da religion er produkter århundredes historie 

(Huntington 1993:19). 

   Civilisationer er ydermere kendetegnet ved ikke at være omridset af faste grænser, hvor 

kulturer overlapper nationalstaters territorier (Huntington 1996:67). Derudover er civilisationer 

dynamiske og ikke statiske enheder, så de kan dukke op og forsvinde (ibid.:68). 

   Ifølge Huntington (1993:17) kan civilisationer også indbefatte undercivilisationer, og et 

eksempel herpå er den vestlige civilisations to store varianter, den europæiske og den 

nordamerikanske. Islam har ligeledes deres arabiske, tyrkiske og malaysiske underdelinger. 

 

Huntington præsenterer 7-8 store kulturkredse; en kristen, overvejende katolsk-protestantisk 

orienteret vestlig civilisation, en ortodoks civilisation, en kinesisk eller konfuciansk civilisation, 

en japansk civilisation, en islamisk civilisation, en hinduistisk civilisation, en latinamerikansk 

civilisation og muligvis en afrikansk civilisation (Huntington 1996:15). 

 

Relation mellem nation og civilisation 

Under den kolde krig definerede ideologier en nations ståsted. Dette ståsted er nu blevet erstattet 

af en nations kulturelle identitet, der ligeledes angiver, hvilken civilisation en given nation 

lægger sig op ad. Kulturen får dermed en mere markant betydning, og befolkningsgrupper og 
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nationer med samme kulturelle baggrund finder sammen (ibid.:177). Huntington (ibid.:145) 

påpeger, at kultursamfund, heriblandt religion, forsøger at udfylde tomrummet, som 

ideologierne efterlod. 

   Dette bevirker ligeledes, at befolkningsgrupper på tværs af landegrænser kan identificere sig 

med en civilisation på baggrund af kulturelle tilhørsforhold. Netop kultur kendetegner en 

civilisation, der holder sammen på tværs af landegrænser (Huntington 1993,1996:19-21,352), 

hvilket er med til at adskille en civilisation fra en nation, der er omridset af geografiske linjer. 

 

Civilisationer er ifølge Huntington (1996:191) opbygget af medlemsstater, der identificerer sig 

med en enkelt civilisation som eksempelvis Frankrig i den vestlige civilisation og Egypten i den 

islamiske civilisation. Enkelte af disse medlemsstater kan være kernestater. Kernestater kan 

have en dominerende og styrende funktion, fordi de af medlemsstater opfattes som en kulturel 

slægtning samt mest indflydelsesrige, bl.a. politisk og kulturelt. Eksempelvis vil Kina være en 

kernestat i den kinesiske civilisation, og den vestlige civilisation har to kernestater; ”USA og en 

fransk-tysk kerne i Europa, med Storbritannien imellem et ekstra kraftcentrum imellem dem 

(ibid.:191).” 

 

5.2 Relation mellem kultur og civilisation 

”Kultur og civilisation referer begge til et folks overordnede liv, hvor en civilisation er en kultur 

i stor målestok. De omfatter begge elementer som værdier, normer, institutioner og tænkemåder, 

som flere generationer efter hinanden i et givent samfund har opfattet som de vigtigste 

(ibid.:65).” Til trods for, at befolkningsgrupper deler etnicitet og sprog, men adskiller sig 

religiøst, kan disse befolkningsgrupper godt gå i konflikt med hinanden, hvilket Huntington 

understreger som et centralt element i forholdet mellem kultur og civilisation (ibid.:66). 

 

5.3 Relation mellem identitet – kultur – civilisation 

”Byer, regioner, etniske grupper, nationaliteter og religiøse grupper har alle deres egne kulturer 

på forskellige niveauer i den kulturelle mangfoldighed (ibid.:66).” Huntington påpeger, at en by 

i det sydlige Italien kulturelt set kan differentiere sig i forhold til en by i Norditalien, men begge 

byer vil adskille sig i henhold til tyske byer. Ligeledes adskiller europæiske samfund sig 

kulturelt i forhold til islamiske samfund i Nordafrika og Mellemøsten (ibid.:66-67). 

   Mennesket har ligeledes flere identitetsniveauer (ibid.:67). Eksempelvis kan en mand, 

bosiddende i København, opfatte sig selv som indbygger i København, sjællænder, dansker, 

protestant, kristen, skandinav, europæer eller vesterlænding. 
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Huntington fastslår dog, at ens identitet ikke er medfødt pga. race og hudfarve, men 

udelukkende omhandler ens værdier og holdninger, hvilket igen manifesterer, at en civilisation 

holder sammen på tværs af nationale grænser. De store religioner støttes ligeledes af 

befolkningsgrupper af forskellige racer (ibid.:66-67). 

 

5.4 Relation mellem civilisation og civilisation 

Elementerne, deriblandt religion, jf. afsnit 5.1, som definerede en civilisation, er ligeledes de 

elementer, der differentierer civilisationer fra hinanden (ibid.:67). Disse elementer er kreeret 

igennem århundreder og forsvinder ikke blot, som politiske ideologier har afløst hinanden 

igennem menneskets historie (Huntington 1993:19). 

   ”Relationerne mellem grupper fra forskellige civilisationer vil formentligt aldrig være tætte, 

men ofte kølige, og nogle gange fjendtlige. Tillid og venskab vil være et særsyn (Huntington 

1996:288).” Dette vil føre til civilisationernes sammenstød, hvilket fortæller om sammenstød 

mellem kulturer i et stort og globalt perspektiv. 

    

Ifølge Huntington (ibid.:289) vil sammenstødene mellem grupper og nationer fra forskellige 

civilisationer i fremtiden dominere global politik og opstå på to niveauer: 

   På makroniveau vil der opstå kernestatskonflikter, hvor kernestater fra forskellige 

civilisationer vil konkurrere om militær og økonomisk magt samt om kontrollen over 

internationale institutioner (ibid.:288-289). Huntington understreger, at den dominerende 

splittelse på makroniveau vil være mellem ”Vesten og resten” (ibid.:255). 

   På mikroniveau vil nærtstående grupperinger langs civilisationernes brudlinjer kæmpe, ofte 

med vold, om kontrol over territorier og hinanden (ibid.:288-289). Langs brudlinjerne vil der 

være en tendens til, at den mest voldelige kløft er mellem islam på den ene side og bl.a. den 

vestlige civilisation på den anden side (ibid.:255). 

   Huntington (ibid.:255) lægger vægt på, at væsentligt for begge de ovennævnte 

konfliktniveauer er, at de farligste sammenstød mellem civilisationer vil være grundet en 

”kombinationen af vestlig arrogance, islamisk intolerance og kinesisk selvfølelse.” 

 

5.5 Relation mellem brudlinjer og konflikt 

Forskelle mellem civilisationer betyder nødvendigvis ikke, at der vil opstå konflikter på makro 

eller mikroniveau langs brudlinjernes grænser, men historien beretter om længerevarende 

konflikter mellem civilisationer, som har haft sit udspring i netop kulturelle forskelle 

(Huntington 1993:19). 
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Huntington (ibid.:19-21) fremhæver, at flere faktorer kan være med til at udløse 

brudlinjekonflikter. Verden er blevet mindre i takt med globaliseringen. Det har betydet, at 

nationale og lokale identiteter er blevet svækket. Fundamentalistiske bevægelser er i store dele 

af verden trådt i karakter for at udfylde dette tomrum. Med globaliseringen er udvekslingen 

mellem mennesker ligeledes på tværs af civilisationer vokset, hvilket også forstærker 

civilisationernes forskellighed. 

 

Brudlinjekonflikter kan opstå mellem nabostater fra forskellige civilisationer og mellem grupper 

fra forskellige civilisationer indenfor en stat, de kan være potentielle urocentre og kan udløse 

kriser samt blodsudgydelser (Huntington 1996:289,349-351). 

   Hvis brudlinjekonflikter ender i brudlinjekrige, kan de tendere til at være grusomme, blodige 

og langvarige, og trods indgåelser af fredsaftaler og våbenhvile vil de ofte blusse op igen, da det 

er så fundamentale identitetsspørgsmål som religion og etnicitet, der ofte er på spil. Dette 

medfører ligeledes, at brudlinjekonflikter er utrolige vanskelige at løse igennem forhandlinger 

og kompromis. Andre kendetegn for brudlinjekonflikter er derudover, at de er lokaliseret i 

geografisk afgrænsede områder, hvis de opstår indenfor stater mellem grupper (ibid.:349-350). 

 

5.6 Brudlinjekonflikter på forskellige niveauer 

Ifølge Huntington kan brudlinjekonflikter, med nationalstater og grupper som aktører, udspille 

sig på forskellige niveauer. Grupperne kan være lokale grupperinger, der ikke officielt er stater, 

men eksempelvis repræsenterer områder eller en befolkningsgruppe, der har i sigte at rive sig 

løs eller erklære sig selvstændige eller manifestere en civilisations holdning til et givent emne. 

   På det primære niveau agerer parter, der har fysisk, ofte væbnet og militær, konfrontation. Det 

kan være mellem stater, men også mellem lokale grupper, der ikke er stater. 

   Ofte har konflikter på det primære niveau ligeledes deltagere af aktører på det sekundære 

niveau. Det er normalt stater, der har direkte forbindelse til de primære parter. 

   På et tredje niveau, langt fra de fysiske konflikter, men tilhørende samme civilisation som 

hovedaktørerne, befinder stater sig, der ofte er kernestater i deres civilisationer (ibid.:377). 

 

5.7 Relation mellem demokrati, menneskerettigheder og vestlig universalisme 

Demokrati og menneskerettigheder 

I 1970erne og 1980erne gjorde demokratiet sit indtog i mere end tredive lande, der før var styret 

af diktaturer (ibid.:268-269). Vestens demokratiske værdier er ifølge Huntington (ibid.:256) 

kendetegnende ved bl.a. ”frit marked, begrænset regeringsindflydelse, menneskerettigheder, 

individualisme, retssamfund, og at disse værdier bør være inkorporeret i et lands institutioner.” 
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Hertil fremhæver Huntington (ibid.:268-269), at demokratiseringen var mest succesfuld i lande, 

der var stærkt præget af en kristen religion og var under stærk vestlig indflydelse. Huntington 

understreger dog, at man oplevede stærkt kristne antidemokratiske bevægelser i 

nordøstasiatiske5 lande som Sydkorea og Taiwan, mens han ser fremtidsudsigterne for 

demokrati i de muslimske samfund som tæt på minimale (ibid.:268-269). 

 

Yderligere påpeger Huntington, at tiderne har forandret sig. ”Den gamle tid med afhængighed 

og underordning er forbi, og Vesten står ikke længere for halvdelen af verdens økonomiske 

output (ibid.:170).” Det manifesteres med, at Vesten end ikke formår at dominere FN mere, som 

da de i 1948 skrev deres universelle ”Verdenserklæring om menneskerettigheder (ibid.:170).” 

   Denne forandring skyldes ifølge Huntington (ibid.:270-274) flere faktorer. Den stærke 

modstand er bl.a. resultatet af andre civilisationers fremgang på den internationale scene, som 

eksempelvis den islamiske, kinesiske/konfucianske samt den japanske civilisation. Europa og 

USA er ikke længere verdens centrum. ”Verden er nu lige så arabisk, asiatisk og afrikansk, som 

den er vestlig (ibid.:274).” 

   Det betyder reelt set, at ikke-vestlige lande for første gang siden FN’s ”Verdenserklæring om 

menneskerettigheder” i 1948 er med helt fremme (ibid.:274). Huntington lægger vægt på, at det 

har resulteret i, at relativt få lande vil gå med til at støtte, hvad mange lande ser som 

menneskerettighedsimperialisme fra Vestens side. Det understreges med, at de fleste 

menneskerettighedsresolutioner, med få undtagelser, nedstemmes i FN (ibid.:271-272). 

 

Vestlig universalisme 

Efter kommunismens fald til fordel for det liberale demokrati fik Vesten, og især USA, den 

overbevisning, at det havde et universelt potentiale, og at det skulle ekspanseres til især ikke-

vestlige civilisationer (ibid.:255-256). Men med udviklingen fra et europæisk-amerikansk 

hegemoni til en multipolær verdensorden vil den internationale dagsorden være præget af 

forskellige civilisationers holdninger, hvilket automatisk vil mangedoble krise samt 

konfliktmuligheder (ibid.:258, 274). 

   For at undgå potentielle krise og konfliktmuligheder må Vesten ifølge Huntington (ibid.:258-

259) forblive militært dominerende globalt set, fremme og udbrede de vestlige 

menneskerettigheder samt begrænse flygtninge og indvandrere i den vestlige civilisation. 

   Hertil understreger Huntington (ibid.:485) dog stærkt, at Vesten ikke skal presse eller 

sanktionere ikke-vestlige samfund, hvis de ikke lever op til vores standarder, da verden er 

                                                            
5 Nordøstasien vil i dette speciale blive omtalt som værende Sydkorea, Nordkorea, Japan, Kina, Hongkong, Taiwan, Macau og 

Mongoliet. 
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kendetegnende ved 7-8 forskellige civilisationer med bl.a. hver deres værdier. Yderligere 

pointerer Huntington (ibid.:485), at hvis Vesten vil udbrede deres værdier, bør det kun ske via 

multilaterale organisationer som eksempelvis FN. 

   Men andre civilisationer udvikler sig og i takt med dette, øges deres respektive magt ligeledes, 

hvilket medvirker til, at appellen til de vestlige værdier og den vestlige kultur mindskes.  

   Derudover har ikke-vestlige kulturer fået en form for renæssance, hvilket også gør, at 

tilknytningen til deres oprindelseskulturer forstærkes, hvilket ydermere mindsker Vestens 

kompetence til netop at udbrede, en for dem, en universel vestlig kultur (ibid.:255). 

 

Huntington (ibid.:255) mener endvidere, at den eneste civilisation, der mere eller mindre har 

haft en negativ effekt på alle civilisationer globalt set igennem menneskets historie, er den 

vestlige civilisation. Alligevel forsøger Vesten, og især USA, stadig at udbrede en universel 

vestlig kultur og fastholde deres position samt at definere Vestens interesser som globale 

interesser via eksempelvis Den Internationale Valutafond, IMF og FN (ibid.:255-256). 

   Denne ageren opfattes med kritisk blik fra store dele af verdenssamfundet og antages i stor 

udstrækning som ren imperialisme og som vestlig dobbeltmoral (ibid.:256). Ifølge Huntington 

(ibid.:256) handler denne dobbeltmoral bl.a. om, at Vesten vil gå langt for at fremme Vestens 

værdier, så længe det ikke bringer islamiske fundamentalister til magten, samt om den hårde 

kurs overfor eksempelvis Iran, Irak vedrørende ikke-spredningsprogrammer og Kina i forhold til 

menneskerettigheder, men slet ikke i samme grad overfor henholdsvis Israel og Saudi Arabien. 

   Huntington påpeger, at den internationale dagsorden reelt set skille Vesten og hovedparten af 

de andre civilisationer, og at disse skel afspejler civilisationernes grænser (ibid.:258). 
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6.0 Sammenligning af Fukuyama og Huntingtons teoretiske synspunkter 

I de følgende afsnit vil Fukuyama og Huntingtons teoretiske synspunkter blive sammenholdt, 

hvilket er vigtigt for dette speciale, da det set i lyset af Fukuyama og Huntingtons teorier 

forsøger at finde, hvilke årsagsforklaringer der ligger til grund for de opståede 

menneskerettighedskonflikter på globalt plan. 

 

6.1 Hypoteserne 

Verden var for første gang vidne til Fukuyama og Huntingtons hypoteser i mindre artikler i 

amerikanske tidsskrifter i henholdsvis ”The National Interest” i 1989 og i ”Foreign Affairs” i 

1993 (Fukuyama 1992:7,Huntington 1996:29). 

 

Fukuyamas tese (1989:4) omhandler, at ”vi meget vel kan være vidner til afslutningen på 

historien som sådan. Det vil sige afslutningen af menneskehedens ideologiske udvikling og den 

følgende universelle udbredelse af det liberale, vestlige demokrati som den endelige form for 

menneskets styreform.” 

   Huntington hypotese, der reelt kan opfattes som en replik til sin tidligere elev, Fukuyamas 

differentierede fremtidsperspektiv, peger på, at det 21. århundrede vil være vidne til en ny form 

for konflikter. Her fremhæver Huntington (1993:13-14), at ”den grundlæggende kilde til 

konflikter, der vil præge den nye verden, vil i første omgang ikke være ideologisk eller 

økonomisk. De store skel mellem mennesker og den dominerende årsag til konflikter vil være af 

kulturel karakter… De primære konflikter i global politik vil opstå mellem nationer og grupper, 

der tilhører forskellige civilisationer … Brudlinjerne mellem civilisationerne vil være 

fremtidens frontlinjer.” 

 

Begge hypoteser tager udgangspunkt i perioden efter kommunismens fald på globalt plan og 

fremsætter begge hypoteser for det 21. århundrede. 

   Men ifølge Fukuyama er ”Det Arabiske Forår,” der begyndte med et oprør i Tunesien i 

december 2010 og siden spredte sig til bl.a. Egypten og Libyen samt flere lande i Nordafrika og 

Mellemøsten (DR 2011a), et tydeligt tegn på, at disse lande nu kræver deres frihed (Burcharth 

2011). Dermed lægger Fukuyama vægt på, at Det Arabiske Forår vidner om, at hans hypotese 

om at Vestens liberale demokratis udbredelse globalt set holder stik (ibid.). Det er netop 

væsentligt i forhold til Fukuyamas begreb om thymotisk stolthed, jf. afsnit 4.2, som omhandler 

en særlig anerkendelsestrang, der kan få mennesket til at kræve frihed og demokrati. 

   Ydermere pointerer Fukuyama, at der eksempelvis i Tunesien og Egypten ikke findes nogle 

kulturelle barrierer for, at det liberale demokrati, indebærende bl.a. vestlige 
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menneskerettigheder som frihed, kan blive dominerende (ibid.). Det øger relevansen af 

Fukuyamas teoretiske begreb om historiens afslutning, jf. afsnit 4.1, der tager udgangspunkt i, at 

historien er en homogen evolutionær proces på tværs af samfund og kulturer. 

   Fukuyama nævner dog, at det er middelklassen i Tunesien og Egypten, som er en væsentlig 

faktor bag oprørerne i de lande. Modsætningsvis har Libyen en meget mindre middelklasse og 

har derudover været isoleret i årevis, hvilket ifølge Fukuyama kan gøre Libyens vej til de 

demokratiske processer mere besværlige (Rubin 2011). Dette er især centralt efter Gaddafi d. 

20. oktober 2011 blev taget til fange og dræbt i Libyen (DR 2011c). 

 

De mere fredsommelige fremtidsperspektiver for det 21. århundrede, fremsat i Fukuyamas 

hypotese, står i stærk kontrast til Huntingtons opfattelse af fremtiden for det 21. århundrede. 

   Derfor er det relevant, i forhold til Det Arabiske Forår og set i lyset af Huntingtons tese, at se 

på befolkningens holdning til islams rolle i bl.a. Egypten, hvor Hosni Mubarak efter tre årtiers 

regeringstid 11. februar 2011 gik af (DR 2011b). 

   Ifølge en undersøgelse foretaget af Pew Research Center i 2010 (Auxier 2011) mener 

størstedelen af Egyptens muslimer, at demokrati er den foretrukne regeringsform. Men selv 

samme undersøgelse viser ligeledes, at majoriteten af muslimerne i Egypten finder en islamisk 

politisk rolle positivt (ibid.). 

   Det Arabiske Forår nåede også til Libyen, hvor oprøret udviklede sig til reelle kampe mellem 

Gaddafi-styrker på den ene side og oprørsstyrkerne på den anden side, der er støttet af NATO 

med USA i spidsen (DR 2011c). Gaddafi skulle eftersigende være flygtet inden den 22. august 

2011, hvor oprørsstyrkerne indtog Gaddafis regeringspalads i Tripoli, men Gaddafi blev som før 

nævnt fanget og dræbt 20. oktober 2011 (DR 2011c). 

   Libyens Nationale Overgangsråds formand, Mustafa Abdul Jalil, har allerede lagt linjen for 

det nye Libyen. I en tale, på Martyrernes Plads i Tripoli, manifesterede Mustafa Abdul Jalil, at 

Libyen fremover skal være et moderat islamisk styre, og at Libyens lovgivnings hovedkilde skal 

være islamisk Shari’ah-ret. Mustafa Abdul Jalil vil dog ikke tolerere ekstremisme (Matzen 

2011). 

   At flertallet af Egyptens muslimer ønsker islam som værende en del af egyptisk politik samt at 

Libyens lovgivning skal være baseret på islamisk Shari’ah-ret, øger forståelsen af Huntingtons 

synspunkt om, at religion er et af de mest centrale elementer, der definerer en civilisation, da 

religion er et produkt af flere hundreders historie jf. afsnit 5.1. 

   Ifølge Fukuyama (Burcharth 2011) er der ingen barrierer for eksempelvis Egypten for at 

implementere vestlige menneskerettighedsværdier som frihed i et fremtidigt vestligt liberalt 

demokrati. 
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Men undersøgelsen fra Pew Research Center lægger sig mere op ad Huntingtons hypotese, 

hvilket omhandler, at global politik i fremtiden potentielt vil være af domineret af konflikter 

værende af kulturel karakter mellem nationer og grupper fra forskellige civilisationer, jf. afsnit 

5.4. I relation til Libyen, hvis lovgivning skal være baseret på Shari’ah-ret (Matzen 2011), 

havde Fukuyama dog forudset store udfordringer for de demokratiske processer (Rubin 2011). 

 

Historikeren og Libyeneksperten fra Michigan Universitet, Juan Cole, fremhæver, at der i det 

meste af Nordafrika foregår en stigning i politisk islam, men understreger samtidig, at der ikke 

er en stigning i ”Al-Qaeda inspireret ekstremisme.” Udviklingen i stort set hele Nordafrika 

omhandler en magtkamp mellem de sekulære og Det Muslimske Broderskab. De sekulære var 

tidligere ofte støttet af de tidligere regimer (Matzen 2011), hvilket ligeledes støtter Huntingtons 

hypotese og er centralt i henhold til Huntingtons teori, jf. afsnit 5.2, der omhandler at på trods af 

befolkningsgrupper, der deler samme sprog og etnicitet, kan der potentielt opstå en religiøs 

konflikt. 

   Magtkampen har sit udgangspunkt i forskellige opfattelser af kvindernes rettigheder samt 

menneskerettigheder, som bl.a. ytringsfrihed, i et fremtidigt Libyen (ibid.). 

 

I sammenhæng med Fukuyama og Huntingtons hypoteser er den tyrkiske premierminister 

Recep Tayyip Erdogans såkaldte ”Arabiske Forårstur” interessant. Erdogan besøgte i løbet af 

september 2011 Egypten, Tunesien og Libyen, hvor han fremhævede, at et land godt kan have 

en islamisk ledet regering og samtidig lade befolkningen leve i værdighed, og at Tyrkiet er et 

levende bevis på dette (Gram 2011). Den Arabiske Ligas generalsekretær, Nabil El-Araby 

hyldede Erdogan og sagde, at alle arabere værdsætter hans ageren (ibid.). 

 

Men Erdogans rejse til de nordafrikanske lande handler i lige så høj grad om Tyrkiets 

potentielle status i mellemøsten såvel politisk som økonomisk. Forfatteren Cuneyt Arcayurek 

udtrykte i den tyrkiske avis, Cumhuiyet, sin bekymring for Erdogan og Tyrkiets målrettede kurs 

overfor Egypten, Tunesien og Libyen. Her understreger han, at araberne desværre er uvidende 

om, at Erdogan udnytter dem til sin egen fordel, og til trods for at han på sin rundrejse i 

Nordafrika fremstod som mellemøstens nye leder, vil Erdogan altid vælge Vesten, hvis han blev 

presset til at vælge side (ibid.). 

   Erdogans Arabiske Forårstur kan til en vis grad lægge sig op ad Fukuyamas hypotese om det 

vestlige liberale demokratis globale udbredelse, mens Huntingtons hypotese potentielt er 

væsentlig, da Erdogans nordafrikanske rundrejse kan antages at være politisk og økonomisk 

motiveret og ses i lyset af Tyrkiets mere eller mindre stærke bånd til Vesten. 
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6.2 Teorierne 

Fukuyama og Huntingtons hypoteser blev sidenhen videreudviklet til reelle teorier i større 

værker, jf. afsnit 6.1. Begge teorier tager udgangspunkt i hver deres meget centrale teoretiske 

begreb. Fukuyamas teori, jf. afsnit 4.1, tager udgangspunkt i begrebet historiens afslutning, der 

omhandler en deterministisk liberal verdensopfattelse af menneskets historie, som skabes på 

baggrund af alle religioner og kulturer historisk set. Modsætningsvis tages Huntingtons 

teoretiske udgangspunkt i civilisationsbegrebet, jf. afsnit 5.1, der peger på, at verden består af 7-

8 civilisationer, hvor menneskets tilhørsforhold netop defineres og differentieres af elementer 

som sprog, historie, etnicitet, religion, skikke og institutioner. 

 

Yderligere lægger Fukuyamas begreb om historiens afslutning vægt på, at afslutningen på 

historien skal forstås således, at alle grundlæggende principper og institutioner har opnået et 

sådant niveau, at intet epokegørende eller revolutionært vil udvikle sig, og som på sigt vil blive 

dominerende på verdensplan, jf. afsnit 4.1. 

   I forhold til Fukuyamas ovenstående begreb er Tyrkiet et eksempel på Vestens grundlæggende 

principper samt institutioners udbredelse globalt set, og at de kan udvikles i lande, der er ledet af 

en islamisk regering (ibid.). Dertil viser en undersøgelse fra foråret 2010, foretaget af Pew 

Research Center (Auxier 2011), at størstedelen af muslimerne i Tyrkiet ønsker et demokratisk 

styre. Samtidig viser undersøgelsen også, at 38 % af Tyrkiets muslimer ligeledes finder islams 

rolle i tyrkisk politik positivt (ibid.). 

 

Fukuyamas holdning til, at de vestlige institutioners universalitet står i kontrast til Huntingtons 

opfattelse af, at Vestens internationale politiske institutioner ikke vil kunne manifestere sig i 

ikke-vestlige kulturkredse (Fukuyama 1992:411), hvilket hænger sammen med opfattelsen af 

institutioner ligeledes kendetegner og adskiller civilisationer, jf. afsnit 5.1. 

   Huntingtons synspunkt støttes af Sørlander (2008:59), der påpeger, at historien viser, at 

islamiske stater endnu ikke har formået at skabe vestlige liberale demokratier, som respekterer 

religionsuafhængige menneskerettigheder. Sørlander tilføjer, at Vesten fortsat bør støtte og håbe 

på, at islamiske lande i fremtiden får skabt samfund, som accepterer menneskerettigheder, der 

ikke er politisk influeret af religion. Yderligere lægger Sørlander vægt på, at på trods af, at de 

har potentiale til det, er det ikke lig med, at det er sandsynligt (ibid.:59). 

 

Sørlander stiller endvidere spørgsmålstegn ved den tyrkiske befolknings holdning til de vestlige 

værdier, til trods for Pew Research Centers undersøgelse, som tidligere nævnt, viste et stort 
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tyrkisk ønske om en vestlig institutionel tilgang, så er det ifølge Sørlander (ibid.:59) militærets 

fortjeneste, at den tyrkiske forfatning har bevaret en vestlig menneskerettighedstilgang. 

   Hertil understreger Tibi (2009:145-146) at ingen individuelle menneskerettigheder, i henhold 

til Vestens menneskerettighedssyn, vil kunne overholdes i de islamiske samfund, medmindre 

muslimerne indser, at forandringer og reformer er nødvendige, som bl.a. bør vedrøre 

individuelle værdier samt den islamiske lov. 

   Netop disse store kulturelle skel mellem mennesker, der er skabt igennem århundreder, vil 

ifølge Huntingtons teori, jf. afsnit 5.4, være en af hovedårsagerne til konflikter på eksempelvis 

mikroniveau ved civilisationernes brudlinjer. Modsætningsvis omhandler Fukuyamas begreb 

om anerkendelsestrangen, at den thymotiske stolthed, jf. afsnit 4.2, vil få ethvert menneske til at 

kræve vestlige menneskerettighedsværdier, hvilket gør det følgende afsnit om vestlige 

universalisme væsentligt. 

 

6.3 Vestlig universalisme 

I henhold til sammenligningen af Fukuyama og Huntingtons teorier er det ligeledes relevant at 

sammenligne de to teoretikers syn på vestlig universalisme. 

   Fukuyamas teoretiske synspunkt i forhold til vestlig universalisme tager udgangspunkt i bl.a. 

to såkaldte mekanismer, der alle peger i retning af, hvorfor de vestlige liberale værdier bør 

udbredes på verdensplan, jf. afsnit 4.3. 

 

6.3.1 Den moderne naturvidenskab 

Fukuyamas begreb om den moderne naturvidenskab, jf. afsnit 4.3, omhandler den teknologiske 

udvikling og arbejdsmarkedets udvikling, som henholdsvis er med til at styrke staters militære 

styrke og øge staters produktionsmuligheder. Fukuyamas betragtning støttes af Sørlander 

(2000:7), der pointerer den teknologiske udvikling er med til skabe globalisering. 

   I det 16. og 17. århundrede var Mellemøsten verdenscentrum for alt fra videnskabelig og 

kulturel til teknologisk udvikling, og et af Mellemøstens største imperier var Osmannerriget 

(Lewis 2011:65). Men i løbet af det 19. århundrede begyndte udviklingen i Mellemøstens 

samfund at gå i stå, og ifølge Lewis (ibid.:66) fandt muslimske observatører grunden til, at deres 

samfund ikke længere var et epicenter for kultur og teknologi. De mellemøstlige samfund 

berøvede simpelthen dem selv for halvdelen af deres befolknings potentiale - kvinderne (Lewis 

2011:66). 

   Denne udvikling opfattes ligeledes af Sørlander (2008:35), som fremhæver, at det bl.a. har 

resulteret i, at islams religiøse lovsystem har sit udgangspunkt omkring år 622 med 

udgangspunkt i Muhammeds politiske udfordringer på daværende tidspunkt (ibid.:32). Dermed 
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fastholdes de islamiske lande, som deres samfund var for omtrent 1400 år siden, hvilket 

eksempelvis medfører, at islam ofte vil modarbejde sekularisering (ibid.:32-33). Endvidere 

understreger Sørlander (ibid.:41), at der i relation til islams Shari’ah-lov omkring år 900 også 

var en udbredt opfattelse blandt verdens muslimer, at ”fortolkningens porte” af islam var 

lukkede. 

   Ovenstående faktorer har i høj grad bevirket til, at islam aldrig oplevede reformationen eller 

oplysningstiden, og i de tilfælde, islamiske stater har forsøgt at kreere sekularisering, har de 

været inspireret af Vesten, som i bl.a. Tyrkiet (ibid.:35,40). 

 

Den moderne naturvidenskab kan, som Fukuyama påpeger, jf. afsnit 4.3, endvidere medvirke til 

en potentiel global homogenisering på tværs af samfund og kulturer, men ifølge Sørlander 

(2000:7) betyder den teknologiske udvikling ikke, at der på det menneskelige plan skabes 

tættere relationer. 

   Huntington (1996:270-271) antager netop, at den moderne naturvidenskab og en eventuel 

udbredelse af bl.a. vestlige værdier kan skelnes, og her er Sydkorea et tydeligt eksempel på et 

land, der er stærkt influeret af den moderne naturvidenskab, via bl.a. teknologi samt 

arbejdsmarkedets udvikling, uden at blive influeret kulturelt. Hollywood forsøgte endda i 

1970erne at præge det sydkoreanske samt østasiatiske marked med amerikanske film, tv og 

musik (Morrison 2006:200), men igennem årene blev det tydeligt, at forbrugerne på markedet i 

Sydkorea og Østasien foretrækker lokalt og regionalt indhold frem for amerikansk popkultur 

(ibid.:200). 

   Endvidere har Web 2.0 tjenester, som ”Facebook” og ”Youtube,” der anses som amerikanske 

internetprodukter (ibid.:199-200), heller ikke kunne manifestere sig på det sydkoreanske marked 

(Shim 2008:17). ”Cyworld,” der er det sydkoreanske pendant til Facebook og samtidig har 

samme egenskaber som Youtube, blev lanceret fem år før Facebook og dominerer det 

sydkoreanske marked (ibid.:17). Mere end 95 % af den sydkoreanske befolkning i alderen 20 til 

30 år er medlem, og på landsplan er over halvdelen af Sydkoreas befolkning medlem af 

Cyworld, som også har mere ”video traffik” end Youtube (Jarvenpaa et al. 2008:1). 

   Ifølge Fukuyama er det heller ikke ingen selvfølgelighed, at den moderne naturvidenskab er 

med til at udbrede de vestlige værdier på globalt plan, jf. afsnit 4.3. Dog påpeges det af 

Sørlander (2008:31), at hvis kristendommen er statsreligion, indebærer det, at religionen selv, 

via kristendommens indre dynamik, søger mod adskillelse af religion og politik og dermed mod 

sekularisering og dermed i retning af Vestens værdier. 

Hertil understreger Sørlander (ibid.:30), at kristendommen er en individuel fordring, hvilket gør, 

at den ikke kan blive overført til nogen form for kristen politik. Yderligere pointerer Sørlander 
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(2000:101-103), at mulighederne for at udbrede menneskerettigheder, der indeholder individuel 

ligeværdighed, må være lettere tilgængelige i samfund, der er domineret af religioner, som ikke 

kræver politisk indflydelse. Det kan potentielt forklare, hvorfor størstedelen af de nye 

demokratier, der er dukket op i de sidste fire årtier i verden, har været stater, hvor katolicismen 

er dominerende (Fukuyama 1992:369). 

 

6.3.2 Den historiske mekanisme 

Den historiske mekanisme tager ifølge Fukuyama, jf. afsnit 4.3, udgangspunkt i den historiske 

udvikling, der er påvirket af en homogenisering af samfund og kulturer globalt set. 

   Huntingtons syn på den historiske udvikling peger dog i retning af, at Vesten er den eneste 

civilisation, der igennem alle tider har haft en negativ indflydelse på alle civilisationer, jf. afsnit 

5.7. Endvidere fremhæver Huntington, jf. afsnit 5.7, at ikke-vestlige civilisationer udvikler sig 

og får større magt, hvilket også er Stensgaards opfattelse, der mener, at især en islamisk 

vækkelse har hævet muslimernes egen opfattelse af deres kultur og værdier i løbet af de sidste 

årtier (Stensgaard 2004:39). Det har ifølge Huntington, jf. afsnit 5.7, bl.a. mindsket Vestens 

evne til at ekspansere de vestlige værdier, hvilket han understreger tydeligt ses i FN, hvor FN’s 

menneskerettighedsresolutioner oftest nedstemmes, jf. afsnit 5.7. 

 

At den historiske mekanisme ligeledes finder sted på et politisk og økonomisk niveau pointeres 

ydermere af Fukuyama, som påpeger, at Vestens værdier, til trods for at de er skabt i Vesten, 

kan udbredes til lande udenfor Vesten, jf. afsnit 5.7. 

   Hertil er det dog Stensgaards holdning, at bl.a. den islamiske verden føler sig krænket af 

Vestens konstante forsøg på at udbrede de, for Vesten set, universelle værdier, såvel politisk, 

økonomisk samt militært (ibid.:39). Netop denne ageren pointerer Huntington, at resten af 

verdenssamfundet opfatter som dobbeltmoralsk med henblik på, at stater som Israel og Saudi 

Arabien holdes udenfor Vestlig kritik, jf. afsnit 5.7. Det tilføjes af Sørlander (2011:271), at det 

ikke kun er Vesten, der opfatter deres værdier og institutioner som universelle. Det gør den 

islamiske verden i lige så høj grad, men blot som islamisk politiske universelle værdier. 

   Fukuyamas synspunkt om de vestlige værdiers universalitet og at alle samfund samt kulturer 

har mulighed for sekularisering, jf. afsnit 4.3, fortolkes modsætningsvis af Sørlander (2008:19-

29), hvis holdning er, at der er væsentlig forskel på, hvorledes Vesten og islams politiske 

kulturer har udviklet sig igennem historien. Derfor lægger Sørlander (ibid.:19-22) vægt på 

relevansen af Jesus og Muhammeds forkyndelser, da det er i deres budskaber, som blev 

nedskrevet i henholdsvis Det Nye Testamente og i Koranen samt i de såkaldte hadith-samlinger, 

at de to religioners relationer til politik findes. 
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Først og fremmest adskiller Det Nye Testamente og Koranen samt hadith-samlingerne sig, da 

Det Nye Testamente er skrevet efter Jesu død, hvorimod Koranen, ifølge islam, er Allahs 

direkte forkyndelser for Muhammed. Islams hadith-samlinger er beretninger og overlevering om 

Muhammeds aktiviteter (ibid.:22-23). 

   I henhold til den politiske magt fik Jesus den tilbudt af djævelen, men afslog den, og da Jesus 

senere samlede en hær, bestod den bl.a. af fiskere og håndværkere, der oftest var ubevæbnede 

(ibid.:21). I modsætning blev Muhammeds hær brugt til både forsvar og til angreb for at 

underlægge sig andre samt tilegne sig værdier, og Muhammed agerede ikke blot som religiøs 

profet og lederskikkelse, men ligeledes som hærfører og politisk leder, hvilket dermed forenede 

Muhammeds religiøse påbud samt politiske linjer (ibid.:22). 

   Sørlander (ibid.:22) understreger dog, at Muhammeds forening af det religiøse og det 

politiske, set i forhold til daværende tid, ikke var unormalt. 

   Men Jesus gjorde det endvidere klart, at Gud og kejseren ikke er det samme (ibid.:21-22), og 

at hans budskab bør ”ske nedefra ved hjælp af omvandrende apostle (ibid.:27).” I kontrast er 

islams fordring, at ”verden skal gøres til islams hus,” hvilket Muhammed forsøgte ved at skabe 

en lov med væbnet magt (ibid.:25). 

   Dermed differentierer de to forkyndelser sig ligeledes, hvor Jesus’ to bud om, at ”Du skal 

elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og af hele sit sind,” samt ”Du skal elske 

din næste som dig selv,” står i stærk kontrast til Koranen, og hadith-samlingerne, der omfatter 

alle facetter af det civile liv, hvilket reelt er repræsenteret i Shari’ah-loven (ibid.:21-22). 

   I et historisk perspektiv har de to religioner siden Jesus og Muhammeds tid haft en meget 

forskellig historie. I 392 dannedes en alliance mellem den kristne kirke og Romerriget, hvilket 

dog fik en ende med reformationen (ibid.:28). Sørlander pointerer, at det var den indre dynamik 

i den kristne kirke, jf. afsnit 6.3.1, der medførte pavemagtens afslutning (ibid.:38).    

   Modsætningsvis var religionen islam den helt centrale faktor for dannelsen af et islamisk 

imperium, hvis elementer fra Muhammeds tid kan trækkes op til det 21. århundrede (ibid.:27-

28). 

   Ifølge Sørlander (2011:95) er det ikke kun Fukuyama, der har en opfattelse af, at de fleste 

religioner i verden har samme potentiale for at udvikle en sekulær demokratisk samfundsorden. 

   Sørlander peger på, at en stor del af politikerne i international politik har samme holdning, 

hvilket, Sørlander (ibid.:95) understreger, bunder i et manglende indblik i, at kristendommen 

som religion er mere fødselshjælpende end islam i forhold til implementering af sekulære 

værdier. Det er ligeledes problematisk, at der i både FN og EU findes en konsensus, som 

hævder, at der ikke kan tages differentieret hensyn til individuelle lande i relation til potentielle 

demokratier, da det vil opfattes som religionskrænkende (ibid.:99). 
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Yderligere mener Sørlander (ibid.:95-96), at konsekvensen af ovenstående er, at Vestens 

politikere ikke møder politikerne fra islamiske samfund med respekt, hvilket de netop ville gøre, 

hvis de fastlagde, at implementeringer af sekulære demokratiske samfundsprocesser burde ses i 

et individuelt perspektiv i forhold til det enkelte samfund og dets religion. 

 

Bassam Tibi foreslår endvidere en bandlysning af den islamiske Shari’ah-lov for at øge 

sekulære værdiers indflydelse i bl.a. islamiske samfund, da han opfatter den som post-koransk, 

og ikke baseret på Muhammeds oprindelige forkyndelser (Sørlander 2008:57). 

   Men i modsætning fastlægger Sørlander, at Shari’ah-loven er en del af islam (ibid.:57-58), 

skabt en gang for alle af Allah igennem Muhammed, og kun Allah har mulighed for at tilpasse 

eller ændre Shari’ah-lovgivningen (Sørlander 2000:107), hvilket ifølge Stensgaard (2004:54) 

resulterer i, at islamiske samfund oftest vil afvise vestens liberale værdier. 

 

6.4 Sammenligning af Fukuyama og Huntingtons teorier i relation 

til menneskerettigheder, ytringsfrihed og religionskritik 

I de følgende afsnit vil Fukuyama og Huntingtons teoretiske holdninger i relation til 

menneskerettigheder på et generelt niveau samt ytringsfrihed og religionskritik blive 

sammenholdt. 

 

6.4.1 Sammenligning af Fukuyama og Huntingtons teorier i relation til 

menneskerettigheder 

Fukuyamas menneskerettighedssyn tager udgangspunkt i, at menneskerettigheder som frihed og 

lighed, der er udviklet i Vesten, er potentielt universelle og vil kunne manifestere sig i ikke-

vestlige samfund, jf. afsnit 4.3. Fukuyamas opfattelse af menneskerettighederne skal ydermere 

ses i lyset af hans begreb om historiens afslutning, jf. afsnit 4.1, der antager den menneskelige 

historie, som en homogen evolutionær proces, på kryds og tværs af alle samfunds historier og 

kulturer igennem tiden. 

   Mahmud Muhammed Taha peger endvidere på, at den absolutte frihed er en indiskutabel 

menneskeret, der bør tilhøre ethvert individ, uanset etnicitet eller religion (ibid.:48). 

   Yderligere mener Sørlander (2000:32), at en kulturel opfattelse, der lægger vægt på, at ikke-

vestlige kulturer har forskellige værdier end Vesten, er inkonsistent. Hertil understreger 

Stensgaard, at de vestlige liberale menneskerettigheder ikke er uigenkendelige i de islamiske 

samfund, hvilket understøtter Fukuyamas teori om, at vestlige sekulære 

menneskerettighedsværdier kan etablere sig udenfor Vesten, jf. afsnit 4.3. 
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Ovenstående støttes endvidere af EU samt USA. EU’s udenrigspolitiske mål er at udbrede EU’s 

syn på de ”universelle” menneskerettigheder (Europa EU 2011), hvilket støttes af USA’s 

præsident Barack Obama. Han pointerer, at en stat dog ikke kan tvinge en bestemt politisk 

styreform ned over en anden stat, men at ”USA har nogle værdier, de vil stå fast på,” og det er 

bl.a. at bakke op om Vestens liberale menneskerettigheder på verdensplan (Ytzen 2009b). 

 

I modsætning til de ovennævnte synspunkter påpeger Huntington, at de vestlige 

menneskerettigheder aldrig vil kunne manifestere sig i andre kulturer end Vestens (Fukuyama 

1992:410), da han fremhæver, at Vestens værdier er udviklet pga. en særlig vestlig europæisk 

kristen kultur (Matzen 2009). Det øger forståelsen af Huntingtons teori om, at religion er et af 

de mest essentielle elementer, der adskiller civilisationer fra hinanden, jf. afsnit 5.4. 

   At kristendommen adskiller sig markant fra både jødedom og islam pointeres også af Schanz, 

som endda hævder, at menneskerettighederne, som blev formuleret i 1776 og vedtaget i 1789, i 

den amerikanske ”Declaration of Independence,” aldrig ville være kreeret uden kristendommens 

historiske rolle (Schanz 2008:63-65). 

 

Sørlander (2008:72-73) lægger desuden vægt på, at historien viser, at forskellige samfund og 

religioner er mere eller mindre forenelige med Vestens værdier og institutioner, som gør, at de 

får større udfordringer med at implementere eksempelvis religionsuafhængige 

menneskerettigheder. Derfor ønsker Tibi (2008:157) bl.a. at islam i Europa vil tilegne sig en 

række af de vestlige sekulære værdier for at mindske Vesten og islams forskelle. 

 

At verden netop består af autoritære styrer, teokratier og stærke nationalistiske bevægelser, 

udgør ifølge Fukuyama, jf. afsnit 4.3, en reel trussel mod Vestens menneskerettigheder. Men 

Huntington fremhæver, at det formentligt drejer sig om, at verden i dag ser anderledes ud end da 

Vesten dominerede global politik og skrev FN’s Verdenserklæring i 1948, jf. afsnit 5.7. 

   FN’s Verdenserklæring blev, som Sørlander påpeger (2000:8-9), dannet på baggrund af 

sejrsherrerne fra anden verdenskrig, som værende de vestlige lande med USA i spidsen. Ikke 

desto mindre deltog ikke-vestlige lande i udarbejdelsen af FN’s Verdenserklæring, men det 

understreges af Sørlander, at disse lande højest sandsynligt var stærkt influeret af Vesten 

(Sørlander 2008:52). 

 

At verdenssamfundet har forandret sig, som Huntington ovenstående pointerer, er netop 

nøgleordet for Tibi (2008:163), der beskriver international politik i nyere tid omhandlende 

”politisering af religion, regionalisering af politik, samt kulturalisering af konflikter (ibid.:63).” 
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Tibi (ibid.:162) henviser bl.a. til, at urolighederne i Paris’ forstæder i efteråret 2005 var med til 

at minde Europa om, at grænsen til islam ikke længere er ved middelhavet, men findes indeni de 

multikulturelle europæiske storbyer. I 2006 udgjorde muslimerne 20 millioner af EU’s borgere, 

og tallet er støt voksende (ibid.:162), hvilket er med til at synliggøre Huntingtons verdenssyn 

samt hans civilisationsbegreb, jf. afsnit 5.1, der er kendetegnende ved, at en civilisation ikke har 

faste fysiske grænser, men overlapper nationalstaters territorier. 

 

Huntington påpeger ydermere, at verdenssamfundet nu er lige så arabisk, asiatisk og afrikansk, 

som det er vestligt og fremhæver tilmed, at verdens andre civilisationer udvikler sig og får større 

magt, hvilket afspejler sig i, at ikke-vestlige kulturer har fået en form for renæssance, jf. afsnit 

5.7. 

   Dog mener Stensgaard (2004:35), at Huntington i sit teoretiske syn på de forskellige kulturer 

ikke formår at se bl.a. de fremhævede asiatiske værdier i en nutidig politisk agenda, men i stedet 

antager, at værdierne i vore tid er udtryk for kulturelle værdier, der er skabt igennem 

århundreder. 

   Men Stensgaard (ibid.:39) støtter op om, at det især er en islamisk vækkelse, der har hævet 

muslimernes egen opfattelse af deres kultur og værdier i løbet af de sidste årtier. Det er 

væsentlig i forhold til Huntingtons teori, jf. afsnit 5.2, der omhandler, at en civilisation blot er 

en kultur i et større perspektiv. Alligevel stiller Stensgaard (ibid.:41) spørgsmålstegn ved 

Huntingtons islamiske civilisationsbegreb som værende alt for ensartet i forhold til 

virkeligheden i de islamiske stater. Lewis argumenterer også for, at der globalt set findes 

tolerante og åbne versioner af islam end blot islamisme (ibid. 2004:40). 

   Sørlander (2000:110) giver dog udtryk for, at individuelle muslimer har tilpasset sig de 

vestlige sekulære samfund, men at det blot endnu ikke er sket på et højere ”kollektivt og 

samfundsmæssigt plan.” I den sammenhæng henviser John Gray til, at der endda i England er 

sket en negativ udvikling, hvor bl.a. ytringsfriheden i forhold til islam er blevet begrænset 

grundet indflydelse fra en minoritet af fundamentalistiske muslimer i Storbritannien (ibid.:110).    

   Det er ifølge Sørlander er et bevis på, at en del muslimer ikke kan tilpasse deres religiøse tro 

med Vestens menneskerettigheder (ibid.:110). 

   Ifølge ”World Values Survey” med Ronald Inglehart i spidsen viser en undersøgelse 

yderligere, at flertallet af muslimer opfatter demokratiet som det bedste politiske system. Men 

det fremgår ikke af World Values Survey, hvilke elementer der definer de demokratiske værdier 

ud fra muslimernes synspunkt. Derfor understreger Stensgaard, at elementer, som frit valg, 

ytrings-, forsamlings- samt opstillingsfrihed er det, der minimalt forbindes med demokratiske 

idealer fra et islamisk synspunkt (Stensgaard 2004:53). 
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Denne nye multipolære verdensorden vidner om bl.a. den islamiske, kinesiske/konfucianske 

samt japanske civilisations entre på den internationale scene, jf. afsnit 5.7, hvilket i høj grad vil 

influere og diktere fremtidens menneskerettighedspolitik (Huntington 1996:274). Ydermere vil 

denne udvikling af verdenssamfundet øge krise samt konfliktmuligheder, jf. afsnit 5.7. 

   For at mindske potentielle konflikter og krige pointerer Fukuyama, jf. afsnit 4.3, at 

udbredelsen af Vestens værdier på globalt plan vil øge anerkendelsen af hinanden på et lige 

niveau, men han er dog bevidst om, at der i nyere sekulære samfund vil opstå store 

udfordringer, men det handler ifølge Fukuyama om, at menneskerettighedselementer som frihed 

og lighed endnu ikke er fuldt ud implementeret i de nyere demokratier (Fukuyama 1992:15). 

 

Huntington støtter op om, at hvis de vestlige værdier blev dominerende på verdensplan, ville det 

mindske mulighederne for krise og konflikter, jf. afsnit 5.7. Men Huntington påpeger, at Vesten 

ikke bør presse eller sanktionere ikke-vestlige lande, hvis de ikke opfylder Vestens krav om 

bl.a. menneskerettigheder, da verdenssamfundet ifølge Huntington er kendetegnende ved 7-8 

differentierede civilisationer med forskellige værdier. Han understreger endvidere, at hvis 

Vesten er nødt til at gribe ind, bør det kun ske via eksempelvis FN, jf. afsnit 5.7. 

 

6.4.2 Sammenligning af Fukuyama og Huntingtons teorier i relation til ytringsfrihed 

Ytringsfriheden handler ifølge Fukuyama, jf. afsnit 4.3, om en ”fritagelse for indblanding i 

spørgsmål, der ikke på så indlysende måde påvirker hele samfundets velfærd, at den 

nødvendiggør kontrol.” Derudover lægger Fukuyama vægt på, at begrebet frihed, i vestlig 

forstand, er et universelt begreb, jf. afsnit 4.2, men erkender, at ufærdige implementeringer af 

nogle af de vigtigste grundpiller i et frit samfund som en menneskerettighed som frihed, kan 

medføre problemer, jf. afsnit 4.3. 

   Huntingtons holdning til ytringsfrihed ligger dog ikke helt på samme teoretiske linje som 

Fukuyama, men han pointerer stadig, at Vestens værdier i forhold til individualisme bør være en 

del af alle landes institutioner på verdensplan, jf. afsnit 5.7. Men han påpeger dog, at Vesten 

ikke kan tvinge dets individuelle menneskerettighedssyn ned over ikke-vestlige civilisationer, jf. 

afsnit 5.7, hvilket hænger sammen med hans civilisationsbegreb, jf. afsnit 5.1, der antager 

verden indeholdende 7-8 forskellige civilisationer. 

 

Fukuyama synspunkt på ytringsfriheden støttes endvidere af Den Europæiske 

Menneskerettighedskonvention samt af USA. Artikel 10, stk. 1 i Den Europæiske 

Menneskerettighedskonvention fra 1950 siger netop, at ”enhver har ret til ytringsfrihed ... uden 

indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til grænser (EU oplysningen 2011).” 
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Obama lægger ligeledes vægt på, at ytringsfriheden bør være en menneskeret for alle mennesker 

i hele verden, jf. afsnit 6.4.1, hvilket understøttes af Tibi (2008:160), der fremhæver, at den ikke 

på nogen måde må begrænses. 

 

Sørlander tilføjer endvidere, at alle kan ytre sig i form af eksempelvis argumentation, diskussion 

samt kritik i relation til bl.a. politik. Ydermere indeholder ytringsfriheden dermed ligeledes en 

accept af, at alle kan stille spørgsmål, diskutere og kritisere ens holdninger og synspunkter. Det 

eneste, ytringsfriheden er med til at forbyde, er censur (Sørlander 2011:54). 

   Dermed vil modstanderne af ytringsfriheden, i ytringsfrihedens navn, samtidig kunne 

proklamere en afskaffelse af bl.a. ytringsfriheden (ibid.:55). 

   Det skal dog påpeges, at ytringsfriheden ikke er absolut. Sørlander lægger i den forbindelse 

vægt på, at nazistiske partier samt befolkningsgrupper, der benægter Holocaust, ikke har 

ytringsfrihed i Tyskland (ibid.:145). 

 

Hertil pointerer den tidligere britiske udenrigsminister, David Miliband, at ytringsfrihed i 

forhold til ytringer samt handlinger gælder i det omfang, at den ikke mindsker andres frihed 

(Qvortrup 2009). Milibands holdning lægger sig meget op ad den store britiske filosof, John 

Stuart Mill, der pointerer, at mennesker skal have frihed til at gøre, hvad de har lyst til, så længe 

det ikke skader andre (ibid.).” 

   Det betyder, som Stuart Mill påpeger, at der i visse konkrete omstændigheder bør gøres 

undtagelser i relation til ytringer og holdningers frihed. Det er, ifølge Stuart Mill, hvis ytringer 

eller holdninger opfordrer til voldshandlinger, så skal selv ytringer og holdninger miste deres 

juridiske immunitet (ibid.). 

 

I forhold til Miliband og Stuart Mills ovenstående holdninger ligger Den Europæiske 

Menneskerettighedskonventions overbevisning til en eventuel begrænsning af ytringsfriheden 

ikke helt på samme teoretiske linje. Artikel 10, stk. 2 i Den Europæiske 

Menneskerettighedskonvention understreger, at ytringsfriheden skal ses i lyset af pligter og 

ansvar, hvilket gør, at ytringsfriheden på grund af national eller offentlig sikkerhed kan 

begrænses via bl.a. restriktioner og straffebestemmelser (ECHR 2010). 

 

De forskellige opfattelser af, hvor liberal ytringsfriheden er, gør det yderligere væsentligt at se 

på forholdet mellem ytringsfrihed og religionskritik, hvilket der i det følgende afsnit vil blive 

fokuseret på. 
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6.4.3 Teoretisk sammenligning af forholdet mellem ytringsfrihed og religionskritik 

Relationen mellem ytringsfrihed og religionskritik omhandler ifølge Sørlander (2011:58), at der 

indenfor begrebet ytringsfrihed er plads til, at såvel tilhængere samt kritikere til en given 

religion eller til et givent religiøst emne kan ytre deres positive eller negative holdninger. 

   Dette støttes af den tidligere danske rigsadvokat, Henning Fode, der tager udgangspunkt i Den 

Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10, stk. 1 om ytringsfrihed. På basis af den 

påpeger Fode, at ytringer, der kan fornærme, provokere eller forstyrre alle hører under 

ytringsfriheden (Rigsadvokaten 2006). 

   Dog understreger Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at der i så høj grad som 

muligt bør undgås stødende og krænkende ytringer, medmindre de er meget relevante for 

offentligheden samt for menneskets fremtidsperspektiv (ibid.). 

   Et eksempel på, hvornår en ytring, ifølge Sørlander (2008:169-170), er essentiel for 

offentligheden og menneskets fremtid, er den hollandske filminstruktør Theo van Goghs 

kortfilm, der er baseret på somalisk fødte Ayaan Hirsis manuskript. Sørlander fremhæver, at 

kortfilmens formål, der bl.a. viser nøgne kvindekroppe med citater fra Koranen påskrevet, er at 

dramatisere temaet samt at sætte et kritisk lys over den kvindeundertrykkelse, der finder sted i 

mange islamiske samfund (ibid.:169-170). 

 

Yderligere lægger Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, på linje med Sørlander og 

Fode, vægt på, at selv stødende, krænkede og endda fjendtlige ytringer i henhold til såvel store 

eller mindre religiøse grupper eller individer skal mødes med tolerance og accept 

(Rigsadvokaten 2006). 

   At religiøse grupper må affinde sig med samt acceptere ytringer, der er stødende, krænkende 

og på grænsen til det fjendtlige, gør pave Benedikt XVI’s såkaldte ”Regensburger-forelæsning” 

fra 2006 betydelig, hvor paven sætter islam i forbindelse med umenneskelighed og at islam 

udbredes med ”sværdet (Sørlander 2008:133-135).” 

   Dette medførte reaktioner som demonstrationer, trusler og opstande fra de islamiske samfund 

(ibid.:133), hvilket gør de følgende lidt mindre liberale holdninger i forhold til ytringsfrihed og 

religionskritik essentielle. 

 

Milibands overbevisning i henhold til ytringsfrihed og religionskritik er, at en ytring er fri, så 

længe den ikke begrænser andre individers frihed, jf. afsnit 6.4.2, mens Stuart Mill, jf. afsnit 

6.4.2, kun ser grundlag for en begrænsning af ytringsfriheden, hvis bl.a. film eller 

karikaturtegninger direkte opfordrer til vold (Qvortrup 2009). 



 
 

Side 33 af 79 
 

I sådanne tilfælde vil Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, ifølge Fode, belyse 

individuelle sager, hvilket gør, at den ikke fastlægger en entydig juridisk linje for, hvad der er 

acceptabelt (Rigsadvokaten 2006). 

 

Hertil kan den hollandske nationalistiske politiker Geert Wilders nægtede indrejse i 

Storbritannien i 2009 fremhæves, hvor netop den britiske regering mente, at fremvisningen af 

Wilders islamkritiske film ”Fitna” ville have konsekvenser for den offentlige britiske sikkerhed 

(Qvortrup 2009). 

   Ifølge den danskfødte britiske journalist Mads Qvortrup, der er ansat som udenrigspolitisk 

journalist ved dagbladet Information (Profil 2011), var der dog ingen synlige tegn på, at Wilders 

kontroversielle film ville udløse demonstrationer og optøjer i Storbritannien og endvidere slet 

ikke ville opfordrer til vold. Dermed kan afvisningen af Wilders indrejse, ifølge Qvortrup, ikke 

tillægges Stuart Mills argument for at indsnævre en ytring (Qvortrup 2009). 
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7.0 Redegørelse af specialets empiri 

I de følgende afsnit vil specialets empiri, FN’s Verdenserklæring og OIC’s Cairo-erklæring, den 

såkaldte Muhammedkrise samt FN’s menneskerettighedskonferencer, Durban I, II og II, blive 

redegjort. 

 

7.1 FN’s Verdenserklæring 

Menneskerettigheder var et nationalt anliggende indtil anden verdenskrig (Institut For 

Menneskerettigheder 2011a), hvor USA's præsident Roosevelt i front sammen med 26 allierede 

stater i 1942 lancerede ”Declaration by United Nations (The United Nations 2011a).” Et af 

alliancens hovedpunkter var bl.a. at gå imod det tysk-nazistiske regime, der fratog borgeres 

rettigheder på baggrund af eksempelvis race og etnicitet (The United Nations 2011b). Dette blev 

grundlaget for FN, som officielt blev skabt den 24. oktober 1945 (The United Nations 2011c). 

 

Tre år efter blev FN’s Verdenserklæring vedtaget af de daværende 56 medlemsstater (Institut 

for Menneskerettigheder 2011b). Den blev ydermere basis for ”Den Europæiske 

Menneskerettighedskonvention,” der blev skabt af Europarådet i 1950. ”Den Europæiske 

Menneskerettighedskonvention” omhandler bl.a. ytringsfrihed (Institut for Menneskerettigheder 

2011c). 

   I 2006 oprettede FN ”Menneskerettighedsrådet,” som erstattede FN’s 

Menneskerettighedskommission, der siden 1946 lå under FN’s Generalforsamling (The United 

Nations Human Rights 2011a). Med etableringen af Menneskerettighedsrådet har 

menneskerettighederne fået en højere formel status i FN-regiet. FN’s Menneskerettighedsråd 

har 47 medlemmer, der ifølge Resolutionen 60/251 af den 15. marts 2006 (The United Nations 

2006a) skal fremme den universelle respekt for beskyttelse af alle menneskerettigheder og 

grundlæggende friheder for alle (The United Nations Human Rights 2011b). 

 

7.2 OIC’s Cairo-erklæring 

OIC er den næststørste mellemstatslige organisation efter FN med 57 medlemsstater, der bl.a. 

omfatter Saudi Arabien, Pakistan, Iran, Tyrkiet og Egypten og blev oprettet i 1969 som en 

reaktion af ildspåsættelse af Al-Aqsa moskeen i Jerusalem. Formålet er at sikre og beskytte de 

islamiske interesser på globalt plan samt øge samarbejdet mellem dets 57 medlemsstater (The 

OIC 2011a). 
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OIC’s 57 medlemsstater har, i relation til menneskerettigheder på globalt plan, forsøgt at få 

kritik samt ”ærekrænkelse” af islam gjort forbudt. I de seneste år har OIC ligeledes gjort en 

ihærdig indsats i at få lovgivningen om begrebet ”hatespeech” udvidet (Mchangama 2011). 

 

Endvidere samarbejder OIC med FN og kræver bl.a. medlemslandenes accept af FN’s mål og 

principper i relation til menneskerettigheder (The OIC 2011a). 

   På trods af FN-samarbejdet valgte OIC i 1990 at vedtage deres Cairo-erklæring, der er baseret 

på den islamiske Shari’ah lovgivning (The OIC 2011b). OIC’s Cairo-erklæring kan yderligere 

opfattes som en pendant til FN’s Verdenserklæring (Skovgaard-Petersen 2004:84). 

   To væsentlige årsager til, at OIC lancerede deres Cairo-erklæring, handler om, at der først og 

fremmest foregik en islamisk konservativ og fundamentalistisk vækkelse siden 1970erne, hvor 

en række stater samt grupperinger ønskede at øge islams værdier i de islamiske samfund 

(Stensgaard 2004:43). Dernæst, at udbredelsen af menneskerettigheder på den internationale 

politiske scene synliggjorde, at islam ikke var ”kompatibel” med FN’s universelle 

Verdenserklæring (Skovgaard-Petersen 2004:83-84). 

 

7.3 Muhammedkrisen 

Den såkaldte Muhammedkrise blev kickstartet, da Jyllands-Posten den 30. september 2005, 

bragte 12 karikaturtegninger af profeten Muhammed (Tidslinje 2008). 

   Optakten, til at Jyllands-Posten valgte at bringe de 12 karikaturtegninger af Muhammed 

bundede i, at det via Ritzau den 16. september 2005 kom frem, at en lang række danske tegnere 

ikke ville illustrere en børnebog om profeten Muhammed, skrevet af Kåre Bluitgen, i frygt for 

konsekvenser som bl.a. vold. Det skabte debat hos både Dansk Forfatterforening samt 

Jyllandsposten, hvor sidstnævnte valgte at tage kontakt til foreningen Danske Bladtegneres 40 

medlemmer og opfordrede dem til at tegne Muhammed (Hundevadt 2006a). 

   Det resulterede i, at Jyllands-Posten, som ovenstående nævnt, den 30. september 2005 bragte 

12 karikaturtegninger af Muhammed, tegnet af 12 tegnere fra foreningen Danske Bladtegnere, 

heriblandt tre fra Jyllands-Posten, bl.a. Kurt Westergaard. Muhammedkarikaturerne blev bragt 

sammen med en artikel af Jyllands-Postens chefredaktør samt kulturredaktør, Flemming Rose, 

omhandlende baggrunden for bl.a. tegningerne (Hundevadt 2006b). 

 

Reaktionen imod Muhammedkarikaturerne udmøntede sig bl.a. i store demonstrationer og 

afbrændinger af danske flag. Demonstrationerne fandt sted i både mellemøstlige lande som 

Syrien, Libanon, Jordan, Iran, Irak og Tyrkiet samt i de afrikanske lande Ghana, Kenya, Nigeria 

og Sydafrika. De spredte sig endvidere til Afghanistan, Indien og Pakistan i Centralasien og til 
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de østasiatiske lande Filippinerne og Hongkong. Yderligere oplevede Frankrig og England 

ligeledes demonstrationer med tusindvis af demonstranter. Afbrændingerne af danske flag 

foregik bl.a. i Filippinerne, Indien, Libyen samt på Vestbredden (DR 2006). 

 

Den mere reelle Muhammedkrise omhandlede bl.a. handelsboykot af danske varer, som 

eksempelvis påvirkede danske Arla Foods markant, angreb på de danske ambassader i Syrien og 

Iran samt på det danske generalkonsulat i Libanon og hjemkaldelse af ambassadører fra 

Indonesien og Iran (ibid.). Muhammedkrisen kulminerede d. 2. januar 2010, i Aarhus-forstaden 

Viby J, med mordforsøget på Kurt Westergaard, der var en af de tolv tegnere, der alle tegnede 

profeten Muhammed (Brabant 2010). 

 

7.4 FN’s menneskerettighedskonferencer Durban I, II og III 

Siden grundlæggelsen af FN i 1945 (The United Nations 2011c) samt vedtagelsen af FN’s 

Verdenserklæring i 1948 (Institut for Menneskerettigheder 2011b) har FN på globalt plan via 

”resolutioner, konventioner samt erklæringer” gjort en indsats imod racisme, 

racediskrimination, fremmedhad og intolerance (The United Nations 2001). 

 

Det afspejles bl.a. i de to første ”Verdenskonferencer til bekæmpelse af racisme og 

racediskrimination,” som begge blev afholdt i Geneve i henholdsvis 1978 og 1983 i FN-regi 

(The United Nations 2001). Yderligere afholdtes de tre ”Verdenskonferencer mod racisme, 

racediskrimination, fremmedhad og intolerance,” i 2001 i Durban i Sydafrika, i 2009 i Geneve i 

Schweiz omtalt som ”The Durban Review Conference (The United Nations 2009a),” samt i 

2011 i New York i USA, som 10-års jubilæum for den såkaldte ”DDPA,” Durban-erklæringen 

og handlingsprogrammet,” (The United Nations 2011e). 

   De tre sidstnævnte verdenskonferencer mod bl.a. racisme er ligeledes kendt som henholdsvis 

Durban I, II og III og er også afholdt i FN-regi (Sørensen 2011a). 
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8.0 Analyse 

Specialets empiri, der i de ovenstående afsnit er blevet redegjort for, vil i de følgende afsnit 

blive analyseret og sammenholdt i relation til teoretiske menneskerettighedssynspunkter på 

globalt plan. Det er relevant, da dette speciale vil forsøge at finde, hvilke årsagsforklaringer der 

ligger bag de opståede konflikter i relation til forståelsen af menneskerettigheder på et generelt 

niveau samt med særlig henblik på ytringsfrihed og religionskritik, set i lyset af Fukuyama og 

Huntingtons teorier, jf. afsnit 4.0-5.7. Yderligere vil andre teoretikers holdninger blive 

inddraget, hvis det har relevans. 

 

8.1 Analyse og sammenholdning af FN’s Verdenserklæring og OIC’s Cairo-erklæring 

I den første del af analysen vil der blive set på FN’s Verdenserklæring og OIC’s Cairo-

erklærings indledninger, relevante artikler, ligestilling samt deres universelle potentiale. 

   Yderligere vil deres synspunkter i forhold til ytringsfrihed og religionskritik ligeledes blive 

analyseret og sammenholdt. 

 

8.1.1 Indledninger og relevante artikler 

FN’s Verdenserklærings indledende linjer tager udgangspunkt i, at en universel anerkendelse vil 

være et af elementerne for ”frihed, retfærdighed og fred i verden (The United Nations 2011d).” 

   Det lægger sig op ad Fukuyamas overordnede menneskerettighedssyn, jf. afsnit 6.4.1, som 

omhandler, at begreber som frihed og lighed bør være dominerende globalt set. 

   Denne universelle anerkendelse, som indledningen i FN’s Verdenserklæring lægger vægt på, 

udmunder ifølge Fukuyama i en thymotisk stolthed, der får mennesket til at kræve bl.a. vestlige 

menneskerettighedsværdier, jf. afsnit 4.2. 

 

Modsætningsvis opfatter Huntington en universel anerkendelse som værende urealistisk, da 

Vestens værdier ifølge Huntington, jf. afsnit 6.4.1, ikke er i stand til at udvikle sig til universelle 

værdier. Det fremhæves af Huntington, jf. afsnit 6.4.1, at Vestens værdier netop er et produkt af 

en vestlig kristen kultur. 

   I yderligere kontrast til en universel anerkendelse og i modsætning til Fukuyamas opfattelse af 

den thymotiske stolthed, pointerer Huntington, at verdenssamfundet er kendetegnende ved 

differentierede individuelle værdier, jf. afsnit 6.4.1. 

 

Verdensbilledet, fra indledningen af FN’s Verdenserklæring, hvor mennesket lever i frihed, 

retfærdighed og fred, lægger sig endvidere op ad Fukuyamas begreb om det sidste menneske, jf. 
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afsnit 4.1, der anser det sidste menneske som et produkt af en universel anerkendelse af 

menneskets frihed og rettigheder. 

   Huntingtons syn på verden differentierer sig i forhold til ovenstående opfattelse af et 

harmonisk verdensbillede, hvilket kommer til udtryk i afsnit 5.7, hvor Huntington påpeger, at 

verdenssamfundet indeholder 7-8 forskellige civilisationer. 

 

På linje med FN’s Verdenserklærings førnævnte indledning samt Fukuyamas ovenstående 

tankegang, tager OIC’s Cairo-erklærings indledning udgangspunkt i, at mennesket skal sikres 

rettigheder som frihed og fred (The OIC 2011b). 

   I modsætning til FN’s Verdenserklæring er elementet, der skal sikre dette i OIC’s Cairo-

erklæring, den islamiske Shari’ah-lov (ibid.), hvilket øger vigtigheden af Huntingtons holdning 

om, at religion er et af de elementer, der definer samt adskiller civilisationer, jf. afsnit 5.1 og 

5.4. 

 

Artikel 1 i FN’s Verdenserklæring tager udgangspunkt i, at ”All human beings are born free and 

equal in dignity and rights (The United Nations 2011d),” hvilket ligeledes er fundamentale 

elementer i Fukuyamas universelle forståelse af menneskerettighederne, jf. afsnit 4.3. 

   OIC’s Cairo-erklærings artikel 1a fortæller også om, at alle er lige i forhold til bl.a. værdighed 

uden udtagelse (The OIC 2011b). Dog nævnes det samtidig, at troen er essentiel for opnåelse af 

højere værdighed for menneskets potentielle fuldkommenhed (ibid.). 

   Den sidstnævnte del i OIC’s Cairo-erklærings artikel 1a er et tydeligt eksempel på 

Huntingtons synspunkt omhandlende, at ikke-vestlige kulturer har fået en renæssance, der har 

medført et multipolært verdenssamfund, hvilket har influeret den globale 

menneskerettighedspolitik, jf. afsnit 6.4.1. 

 

Både FN’s Verdenserklæring samt OIC’s Cairo-erklærings indledningsartikler forholder sig 

ligeledes til, hvem individet står til ansvar for. 

   Artikel 1 i FN’s Verdenserklæring fremhæver, at individet står til ansvar i forhold til sin egen 

overbevisning samt samfundet (The United Nations 2011d), hvilket stemmer overens med 

Fukuyamas opfattelse, der giver individet en ubetinget frihed, medmindre et individs ageren får 

indflydelse på et helt samfund, jf. afsnit 4.3. 

 

I kontrast pointerer OIC’s Cairo-erklærings artikel 1a, at individet pålægges ansvar i forhold til 

Gud, da alle individer nedstammer fra Adam og er forenet underkastelse for Gud (The OIC 

2011b). Ligesom OIC’s Cairo-erklærings indledning er ovenstående indledningsartikel i samme 
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grad præget af religion, hvilket igen manifesteres i OIC’s Cairo-erklærings to afsluttende 

artikler, artikel 24 og 25 (ibid.). De fastlægger, at alle artikler i OIC’s Cairo-erklæring er 

underlagt samt referer til den islamiske Shari’ah-lov (ibid.). 

   Religionens ovenstående rolle gør dermed, at Huntingtons civilisationsbegreb får en essentiel 

betydning. Religion er ifølge Huntington skabt igennem århundreder, hvilket gør det til et af de 

mest markante elementer, der adskiller forskellige kulturer, jf. afsnit 5.1. 

 

I forhold til FN’s Verdenserklæring og OIC’s Cairo-erklæring overordnede 

menneskerettigheder vil der ligeledes blive fokuseret på, om der i de to 

menneskerettighedserklæringer skelnes i forhold til bl.a. religion, etnicitet, race eller køn, 

hvilket vil blive analyseret og sammenholdt i det følgende afsnit. 

 

8.1.2 Ligestilling 

Artikel 2 i FN’s Verdenserklæring skelner ikke i relation til ”… race, colour, sex, language, 

religion, political or other opinion … (The United Nations 2011d).” 

   At ligestilling, som ovenstående, anses for en universel menneskerettighed, kommer ligeledes 

til udtryk i Fukuyamas holdning om, at en menneskerettighed som lighed, på trods af verdens 

religiøse og kulturelle mangfoldighed, potentielt kan blive udbredt på globalt plan, jf. afsnit 4.1 

og 4.3. 

 

FN’s Verdenserklæring kan dog ifølge Hjärpe (2004:62), kritiseres for ikke at nævne 

statsborgerskabet som et element, der ikke skelnes til. Det gør, at forskelsbehandling i relation 

til et statsborgerskab kan foregå, uden at det modstrider FN’s Verdenserklæring (ibid.:62). Dog 

nævnes det i FN’s Verdenserklærings artikel 15, at ”Everyone has the right to a nationality (The 

United Nations 2011d),” hvilket ifølge Hjärpe kan tolkes anderledes end en henvisning til et 

statsborgerskab (2004:62). 

 

OIC’s Cairo-erklærings artikel 1a peger ligeledes, som FN’s Verdenserklærings artikel 2, på, at 

”All men are equal … without any discrimination on the grounds of race, color, language, sex, 

religious belief or political affiliation … True faith is the guarantee for enhancing such dignity 

along the path to human perfection (The OIC 2011b).” 

   Endvidere lægger artikel 6a og 6b i OIC’s Cairo-erklæring henholdsvis vægt på, at “Woman is 

equal to man in human dignity, and has the rights to enjoy as well as duties to perform; she has 

her own civil entity and financial independence … (ibid.),” og at “manden” I familien er 

ansvarlig for familiens velfærd (ibid.). 
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Ovenstående adskiller sig fra artikel 2 i FN’s Verdenserklæring, hvilket gør Huntingtons syn på 

verdenssamfundet, jf. afsnit 6.4.1, væsentligt. Huntington pointerer, at den multipolære 

verdensorden har øget arabiske, afrikanske og asiatiske landes indflydelse på 

menneskerettighederne, jf. afsnit 6.4.1. Denne opfattelse støttes af Tibi og Stensgaard, jf. afsnit 

6.4.1, der ligeledes fremhæver, at en islamisk vækkelse, såvel kulturelt og politisk, har medført, 

at islam har gjort sig gældende i global politik. 

 

At OIC’s Cairo-erklærings artikel 1a, som viser at troen kan udmunde i en større værdighed, 

samt artiklerne 6a og 6b, der ikke giver en lige rollefordeling til mænd og kvinder, øger 

betydningen af Huntingtons menneskerettighedssyn, som fremhæver, at man bør acceptere, at 

forskellige samfund har forskellige værdier, jf. afsnit 5.7. 

   Yderligere skal artiklerne, 1a, 6a og 6b, ses i lyset af OIC’s Cairo-erklærings to afsluttende 

artikler, jf. forrige afsnit 8.1.1, der omhandler, at hele OIC’s Cairo-erklæring skal være i 

overensstemmelse med den islamiske Shari’ah-lovgivning, hvilket igen understreger 

Huntingtons betragtning af, at forskellige civilisationer oftest kendetegnes ved deres religioner, 

jf. afsnit 5.1. 

 

De nævnte artikler fra OIC’s Cairo-erklæring står endvidere i kontrast til Fukuyamas opfattelse 

af ligestilling, jf. afsnit 4.3. Ifølge Fukuyama vil mennesket, når det opnår en vis velstand, på 

grund af den thymotiske stolthed kræve menneskerettigheder som Vestens, jf. afsnit 4.2. 

   Menneskets historie opfattes af Fukuyama som en proces, der kun udvikler sig i en retning, på 

baggrund af samtlige samfunds historier og kulturer igennem menneskets historie, jf. afsnit 4.1. 

   Derfor er OIC’s Cairo-erklæring, i henhold til Fukuyamas overbevisning, blot et 

menneskerettighedsdokument, der endnu ikke er færdigudviklet, som bl.a. mangler at 

implementere en menneskerettighed som lighed, jf. afsnit 6.4.1. 

 

Ydermere vil det nedenstående afsnit omhandle, hvorvidt FN’s Verdenserklæring og OIC’s 

Cairo-erklæring reelt er et bud på universelle menneskerettighedserklæringer. 

 

8.1.3 Universelle menneskerettighedserklæringer? 

FN’s Verdenserklærings vision, der er baseret på, at alle individer har ret til 

menneskerettigheder som bl.a. frihed og lighed uden nogen former for diskrimination, jf. afsnit 

8.1.1 og 8.1.2, tilsluttes af Fukuyama, der ligeledes anser vestlige menneskerettigheder for 

universelle, jf. afsnit 4.3. 
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Fukuyama understreger tilmed, at Det Arabiske Forår, som bl.a. fandt sted i Tunesien og 

Egypten, jf. afsnit 6.1, var et markant tegn på, at en lang række lande krævede vestlige 

menneskerettigheder som frihed og lighed. Det lægger sig netop op ad Fukuyamas teori om den 

thymotiske stolthed, der får mennesker til at kræve bl.a. frihed og lighed, jf. afsnit 4.2, som er 

lig FN’s Verdenserklærings universelle opfattelse af menneskerettighederne, jf. afsnit 8.1.1 og 

8.1.2. 

   Samtidig giver Fukuyama udtryk for, at Det Arabiske Forår er et tydeligt eksempel på, at 

FN’s Verdenserklærings menneskerettighedssyn er i stand til at etablere sig i ikke-vestlige 

kulturer, jf. afsnit 4.3, samt at blive globalt dominerende, jf. afsnit 6.1. 

 

Modsætningsvis betoner Huntington, at verdenssamfundet har ændret sig siden Vesten 

dominerede international politik, da FN’s Verdenserklæring i 1948 blev vedtaget, jf. afsnit 

6.4.1. Det har ifølge Huntington jf. afsnit 6.4.1, resulteret i, at de fleste af FN’s 

menneskerettighedsresolutioner stort set nedstemmes, og at udbredelsen af Vestens 

menneskerettighedsopfattelse er blevet minimeret globalt set. 

   Hertil giver Sørlander, jf. afsnit 6.3.2, udtryk for, at det er et væsentligt problem, at der 

overordnet i international politik samt i FN og EU, ikke findes en bred politisk accept af, at ikke 

alle samfund, som bl.a. islamiske lande, har samme potentiale for at implementere Vestlige 

demokratiske processer. Yderligere lægger Sørlander (2000:111) vægt på, at en udfordring for 

FN’s Verdenserklæring er, at den ikke har skabt en dyb nok indsigt i relationen mellem 

demokrati og religion. 

   Huntington er dog i den tro, at Vestens internationale politiske institutioner, som bl.a. FN, 

ikke vil kunne udbredes til ikke-vestlige samfund, jf. afsnit 6.2, hvilket bunder i Huntingtons 

opfattelse af, at institutioner også er et element, der kendetegner samt adskiller verdens 7-8 

civilisationer, jf. afsnit 6.2. 

   At Vesten vil gå langt for at udbrede deres menneskerettighedsopfattelse, er Huntington 

imidlertid bevidst om, men han hævder, at det ikke bør gøres ved tvang, men via eksempelvis 

FN, jf. afsnit 6.3.2. 

   I kontrast til FN’s Verdenserklæring er OIC’s Cairo-erklærings indledning samt artikler, jf. 

afsnit 8.1.1 og 8.1.2, under stærk indflydelse af, at menneskerettighedserklæringen er underlagt 

og refererer til den islamiske Shari’ah-lov. At religion er så gennemgående et element gør, i 

henhold til Huntingtons civilisationsbegreb, at OIC’s Cairo-erklæring markant lægger sig op ad 

den islamiske civilisation og adskiller sig fra store dele af verden, hvilket mindsker dens 

universalitet, jf. afsnit 5.1. 
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Det er dog værd at fremhæve, at OIC’s Cairo-erklæring indeholder holdninger i form af en 

række artikler, der ifølge Hjärpe (2004:76), anerkendes som acceptable synspunkter på 

verdensplan, på trods af at de har spring i en islamisk lov. 

   OIC’s Cairo-erklæring blev i 1997 endda inkluderet i et officielt FN-

menneskerettighedsdokument kaldt ”A Compilation of International Instruments (Brown 

2008).” Ti år efter, i 2007, meddelte den daværende pakistanske FN-ambassadør, Masood Khan, 

i FN’s Menneskeretsråd, at OIC’s Cairo-erklæring ”ikke er et alternativ konkurrerende 

verdenssyn på menneskerettigheder,” men i stedet ”supplerer og kompletterer Den Universelle 

Erklæring ved at forholde sig til den religiøse og kulturelle specificitet i islamiske lande (Brown 

2008).” 

   Dertil lægger Brown, tidligere formand for International Humanist and Ethical Union, vægt 

på, at et såkaldt ”kompletterende” dokument ikke må indskrænke FN’s Verdenserklærings 

artikler, som OIC’s Cairo-erklæring netop gør, ved at den er underlagt den islamiske Shari’ah-

lov (Brown 2008). 

   Ovenstående viser, at OIC’s Cairo-erklæring, set i lyset af Huntingtons civilisationsbegreb, jf. 

afsnit 5.1, er et bevis på den stadige fundamentale forskel mellem civilisationerne, som bl.a. 

differentieres af religion. Huntington (1996:484) påpeger, at ikke-vestlige kulturers renæssance, 

jf. afsnit 6.4.1, har medført andre civilisationers institutioners entre på den internationale 

politiske scene, som eksempelvis OIC’s Cairo-erklæring vidner om. Men det understreges af 

Huntington (ibid.:484), at det ikke bør ses som en trussel mod eksisterende institutioner som 

bl.a. FN, men at det er en naturlig proces, at andre civilisationer forsøger at indtage nye roller, 

og at det bør ses som en udfordring ”at integrere dem i de internationale institutioner samt det 

internationale system.” 

   Hertil erkender Fukuyama, at udviklingen hen imod, at Vestens liberale 

menneskerettighedssyn vil være dominerende på verdensplan, ikke foregår uden tilbageslag 

(Matzen 2009), men han holder fast i, at der på et generelt niveau stadig er en homogen 

menneskelig udvikling imod Vestens menneskerettighedsopfattelse (ibid.). 

 

8.1.4 Ytringsfrihed 

FN’s Verdenserklærings artikel 19 fortæller om, at ethvert individ, uanset hvor individet 

befinder sig geografisk, uanset hvilke holdninger og synspunkter individet måtte have og uanset 

på hvilken måde individet vil markere og kanalisere disse holdninger og synspunkter, som en 

menneskerettighed, har ret til en universel ytringsfrihed (The United Nations 2011d). 

   FN’s Verdenserklærings begreb om ytringsfrihed støttes af Fukuyama, som anser 

ytringsfriheden som værende universel, jf. afsnit 6.4.2. Fukuyamas har netop en deterministisk 
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liberal verdensopfattelse af menneskets historie, som skabes på tværs af alle samfund og 

kulturer igennem tiden, hvor menneskets særlige anerkendelsestrang, den thymotiske stolthed, 

med tiden kræver elementer som respekt og frihed, jf. afsnit 4.1 og 4.2. 

   Huntingtons ytringsfrihedsopfattelse er ligeledes, som ovenstående artikel 19, at den bør være 

universel, men med det i mente, at lande tilhørende forskellige civilisationer ikke kan tvinges til 

at inkorporere et vestligt syn på ytringsfriheden, jf. afsnit 6.4.2. 

 

Artikel 22a i OIC’s Cairo-erklæring tager også udgangspunkt i, at ethvert individ har 

ytringsfrihed som artikel 19 i FN’s Verdenserklæring, men modsætningsvis viser artiklen 

yderligere, at en ytring ikke må modstride den islamiske Shari’ah-lov (The OIC 2011b).  

   Det modstrider den ytringsfrihed, som Fukuyama giver udtryk for, hvor en ytring er absolut, 

så længe den ikke resulterer i alvorlige konsekvenser for et samfund, jf. afsnit 6.4.2. 

   At ytringsfriheden i værste fald kan indskrænkes, opfattes ligeledes af Den Europæiske 

Menneskerettighedskonvention, der hæfter sig ved, at ytringsfriheden skal ses i lyset af pligter 

og ansvar og ikke må være en potentiel trussel mod national eller offentlig sikkerhed, jf. afsnit 

6.4.2. 

   Religionens rolle, i den føromtalte artikel 22a, er i overensstemmelse med tankegangen om, at 

religion er et centralt element i forhold til Huntingtons civilisationsbegreb, jf. afsnit 5.1. Her er 

det ifølge Huntington netop religion, der ofte kendetegner og adskiller en civilisation fra en af 

verdens 7-8 civilisationer, jf. afsnit 6.4.1. 

   OIC’s Cairo-erklærings artikel 22a understøtter endvidere Tibis udsagn, jf. afsnit 6.4.1, om, at 

der i nyere tid er opstået en form for ”politisering af religion, regionalisering af politik og 

kulturalisering af konflikter,” hvilket gør næste afsnit om forholdet mellem ytringsfrihed og 

religionskritik ud fra FN’s Verdenserklæring og OIC’s Cairo-erklæring væsentlig. 

 

8.1.5 Relationen mellem ytringsfrihed og religionskritik 

Artikel 19 i FN’s Verdenserklæring, der blev analyseret i forrige afsnit, beretter om, at 

mennesket, ifølge FN’s Verdenserklæring, har rettighed til at ytre sig om hvilket som helst 

emne, som bl.a. religion, og på hvilken som helst måde, uden begrænsning eller indblanding. 

Denne universelle tankegang er ligeledes Fukuyamas, der kun begrunder en indskrænkning af 

ytringsfriheden i forhold til eksempelvis religion, hvis den på nogen måde er til fare for 

samfundet, jf. afsnit 6.4.2. 

   At ytre sig frit, med bl.a. kritik af en given religion, som FN’s Verdenserklærings artikel 19 

tillader, er ifølge Huntington (1996:483) yderst centralt i forståelsen af, hvorledes den liberale 

ytringsfrihed skal forstås i Vesten. Huntington giver også udtryk for, at individet ikke bør 
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genere en større eller mindre minoritet som en intention, og det skal overvejes, hvilke 

konsekvenser en sådan ytring kan resultere i (ibid.:481,483). 

   Alligevel påpeger Huntington, jf. afsnit 6.4.1, at forskellige værdier har forskellige 

betydninger i verdens 7-8 store kulturkredse, hvilket bør respekteres. 

 

At FN’s Verdenserklærings artikel 19 står i stærk kontrast til artikel 22a i OIC’s Cairo-

erklæring er markant, da artikel 22a for det første lægger vægt på, at en ytring ikke må gå imod 

den islamiske Shari’ah-lov, jf. afsnit 8.1.4, og for det andet, at en ytring ikke må krænke hellige 

steder samt profeternes værdighed (The OIC 2011b). 

   Ovenstående er en direkte modsætning til Fukuyamas universelle syn på forholdet mellem 

ytringsfrihed og religionskritik, hvor der skal være plads til bl.a. kritik af islam (Matzen 2009), 

og hvor ytringer kun skal begrænses, hvis det kan tolkes som en fundamental trussel mod 

samfundet, som førnævnt. 

   Hertil er Milibands holdning, at ytringer omhandlende bl.a. religion ikke bør indskrænkes, så 

længe de ikke mindsker andre individers frihed, mens Stuart Mill går endnu længere og kun 

finder en indgriben relevant, hvis en ytring opfordrer til vold, jf. afsnit 6.4.3. 

   At artikel 22c i OIC’s Cairo-erklæring fremhæver, at det ikke er tilladt at kritisere dele af 

islams centrale elementer, øger forståelsen af, at religion ofte skaber klare linjer mellem 

verdenssamfundets forskellige samfund og kulturer, som Huntington påpeger, jf. afsnit 5.1. 

   Disse tydelige forskelle mellem civilisationer kan potentielt udvikle sig til såkaldte 

brudlinjekonflikter mellem grupper eller stater tilhørende forskellige storkulturer, jf. afsnit 5.5, 

hvilket gør de følgende empiriafsnit relevante. 

 

8.2 Analyse af Muhammedkrisen i relation til en menneskerettighed som ytringsfrihed 

Denne anden analysedel vil omhandle Jyllands-Postens artikel Muhammeds ansigt, 

Muhammedkrisens reaktioner samt den mere reelle Muhammedkrise og den udenrigspolitiske 

krise såvel som Muhammedkrisens konsekvenser indenfor Danmarks grænser i forhold til en 

menneskerettighed som ytringsfrihed. 

 

8.2.1 Jyllands-Postens artikel Muhammeds ansigt 

Muhammedkrisen startede reelt efter, at Jyllands-Posten den 30. september 2005, jf. afsnit 7.3, 

bragte artiklen ”Muhammeds ansigt,” hvor det trespaltede tekstafsnit, skrevet af Jyllands-

Postens chefredaktør samt kulturredaktør Flemming Rose, var placeret i midten og omgivet af 

de tolv karikaturtegninger af profeten Muhammed (Rigsadvokaten 2006). 
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I dette tekstafsnit redegør Flemming Rose for baggrunden for både tekstafsnittet samt 

karikaturtegningerne (Hundevadt 2006b). 

 

I første del af artiklen, der har underoverskriften ”Ytringsfrihed,” lægger Flemming Rose vægt 

på, at der på verdensplan findes en reel frygt for muslimer samt islam iblandt ”kunstnere, 

forfattere, tegnere, oversættere og teaterfolk,” hvilket fører til selvcensur. Rose peger dog på, at 

det er uvist, om der i realiteten er basis for frygten (Rigsadvokaten 2006). 

   At der hersker en form for selvcensur i henhold til potentielle ytringer hos bl.a. kunstnere, som 

Rose ovenover påpeger, står i kontrast til Fukuyamas tanker om en absolut liberal ytringsfrihed, 

jf. afsnit 6.4.2. Sørlander bakker op om dette syn på ytringsfriheden og fremhæver, at det eneste 

ytringsfriheden forbyder, er enhver form for censur, jf. afsnit 6.4.2. 

   At bl.a. forfattere skal være opmærksomme på, hvilke konsekvenser deres værker kan have, 

mener Huntington (1996:481) imidlertid er vigtigt, da forskellige kulturer har differentierede 

opfattelse af eksempelvis ytringsfrihed, jf. afsnit 6.4.2. 

 

I den næste del af artiklen, som har underoverskriften ”Latterliggørelsen,” pointerer Rose at ”… 

Det moderne, sekulære samfund afvises af nogle muslimer … Det er uforeneligt med et 

verdsligt demokrati og ytringsfrihed, hvor man være rede til at finde sig i hån, spot og 

latterliggørelse … (Hundevadt 2006c).” 

   At Rose fremhæver, at individer må ”… finde sig i hån, spot og latterliggørelse …” er reelt i 

overensstemmelse med Fukuyama, der kun finder belæg til at en offentlig indgriben, hvis en 

ytring ses som en direkte trussel mod samfundet, jf. afsnit 6.4.2. 

   En mindre liberal holdning anskues af Huntington, der ikke støtter, at en ytring bevidst er 

fornærmende, men Huntington anerkender, at kritiske ytringer er centrale elementer vel og 

mærket i vestlige liberale samfund (Huntington 1996:483). 

 

Det sidste tekstafsnit i artiklen vedrører, som underoverskriften påpeger, de ”12 bladtegnere 

(Rigsadvokaten 2006).” Som nævnt i afsnit 7.3 kontaktede Flemming Rose medlemmerne af 

foreningen Danske bladtegnere, hvori han skrev ”… Morgenavisen Jyllands-Posten står på 

ytringsfrihedens side. Vi vil derfor gerne invitere dig til at tegne Muhammed, som du ser ham 

… (Hundevadt 2006a).” 

   12 af de 40 medlemmer, hvoraf 25 var aktive medlemmer af foreningen Danske bladtegnere, 

responderede Jyllands-Postens forespørgsel (Hundevadt 2006b). Kurt Westergaard var en af de 

tegnere, der tog imod opfordringen, jf. afsnit 7.3, og karikerede profeten Muhammed med en 

bombe i sin turban (ibid.). 
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Såvel Flemming Roses argumentation om ”… At Jyllands-Posten står på ytringsfriheden side 

…” samt Flemming Westergaards Muhammedkarikatur lægger sig op ad Fukuyamas universelle 

syn på ytringsfriheden, jf. afsnit 6.4.2. 

   Huntington (1996:481) mener hertil, at især tegninger kan have en stærk indflydelse på 

forskellige samfund, hvorimod en tekst potentielt ikke er lige så magtfuld. Men generelt 

pointerer Huntington, at bl.a. forfattere og kunstnere bør overveje, hvad deres værker kan 

resultere i, set i lyset af, at forskellige kulturers værdier er dybt rodfæstet, da de er resultater af 

århundreders historie, jf. afsnit. 5.4. 

 

Jyllands-Postens artikel, Muhammeds ansigt, og især artiklens Muhammedkarikaturer, fik i den 

efterfølgende tid stærke reaktioner på verdensplan, hvilket ifølge Huntington (ibid.:481), dog 

burde være et scenarie, som Jyllands-Posten skulle have været bevidst om og forberedt sig på. 

   Disse reaktioner vil i det følgende afsnit blive analyseret. 

 

8.2.2 Muhammedkrisens reaktioner 

Reaktionerne på især karikaturtegningerne af profeten Muhammed tog i starten af februar 2006 

fart fra værende blot en krise til en form for konflikt, da der for første gang under 

Muhammedkrisen var fysiske angreb, som brandstiftelser og benzinbomber, på de danske 

ambassader i Syrien og Iran samt på det danske generalkonsulat i Libanon, jf. afsnit 7.3. 

   At disse handlinger fandt sted mellem parter, der ifølge Huntingtons civilisationsbegreb, jf. 

afsnit 5.1, tilhører henholdsvis den vestlige og islamiske civilisation, er tegn på Huntingtons 

begreb om brudlinjekonflikter, som potentielt kan opstå mellem lande og grupper, der adskiller 

sig kulturelt eller religiøst, jf. afsnit 5.5. 

   Omtrent fire år senere kulminerede Muhammedkrisen med mordforsøget på Kurt Westergaard 

i Aarhusforstaden Viby J, jf. afsnit 7.3, hvilket viser elementer af Huntingtons teori om, at 

brudlinjekonflikter ligeledes kan opstå mellem grupper indenfor et lands grænser, som tilhører 

forskellige kulturkredse, jf. afsnit 5.5. 

 

Aktørerne, der var involveret i de fysiske angreb, som bl.a. var med til at skabe den reelle 

Muhammedkrise, jf. afsnit 7.3, tilhører ifølge Huntington det såkaldte primære niveau, da 

tankegangen bag Huntingtons brudlinjekonflikter er, at de foregår på forskellige niveauer, jf. 

afsnit 5.6. Huntington udtrykker det primære niveau som værende baseret på de forskellige 

aktører, stater eller grupper, der fysisk har en konfrontation, som potentielt kan være væbnet, jf. 

afsnit 5.6. 
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I modsætning til demonstrationer og flagafbrændinger, der fandt i store dele af verden, jf. afsnit 

7.3, som ifølge Fukuyama og Huntington tilhører en liberal ytringsfrihed, jf. afsnit 6.4.2, står de 

fysiske angreb på bl.a. ambassader samt mordforsøget på Kurt Westergaard i stærk kontrast til 

både Fukuyama og Huntingtons holdninger til ytringsfriheden, jf. afsnit 6.4.2. 

   Dog giver Huntington udtryk for, at kunstnere såvel som forfattere skal gennemtænke, hvilke 

bivirkninger deres handlinger kan forårsage (ibid.:481), da verden indeholder forskellige 

individuelle værdiopfattelser, jf. afsnit 5.1. 

 

Reaktionerne på Muhammedkarikaturerne fandt ligeledes sted indenfor Danmarks grænser, hvis 

mest centrale elementer vil blive analyseret i det næste afsnit. 

 

8.2.3 Muhammedkrisen indenfor Danmarks grænser  

Blot otte dage efter artiklen Muhammeds ansigt blev bragt i Jyllands-Posten reagerede ”Det 

Islamiske Trossamfund” i Danmark og krævede en tilbagetrækning af Muhammedkarikaturerne 

samt en officiel undskyldning. Efterfølgende markerede Det Islamiske Trossamfund sig på flere 

niveauer under Muhammedkrisen (DR 2006). 

   Med dem i front rejste bl.a. en lang række imamer fra de islamiske menigheder fra Danmark i 

slutningen af 2005 på en rundrejse i Mellemøsten, hvor målet bl.a. var at opildne til modstand 

mod Jyllands-Postens manifestering af ytringsfriheden (ibid.). 

   Yderligere spillede de også en indflydelsesrig rolle, da den daværende statsminister, Fogh 

Rasmussen, modtog en protestbeskrivelse fra 11 muslimske ambassadører i Danmark (ibid.). 

   Det Islamiske Trossamfunds ageren under Muhammedkrisen tydeliggør, at en kultur holder 

sammen på tværs af landes geografiske grænser, hvilket netop er det, der adskiller en 

civilisation fra en nation, jf. afsnit 5.1. 

   Netop denne rolle, som Det Islamiske Trossamfund indtog under Muhammedkrisen og deres 

kontakt til en lang række lande i Mellemøsten, kan, set i lyset af Huntingtons teori om 

brudlinjekonflikter på forskellige niveauer, jf. afsnit 5.6, tolkes som en aktør på det sekundære 

niveau, der omfatter stater eller grupper, som bl.a. har direkte forbindelse til stater eller grupper, 

som agerer på det primære niveau. 

 

Det Islamiske Trossamfunds havde også en vigtig rolle i henhold til det juridiske element under 

Muhammedkrisen. Den 29. oktober 2005 blev Jyllands-Posten politianmeldt af 11 islamiske 

organisationer i Danmark. Anmeldelsen omhandler henholdsvis straffelovens § 140, der tager 

udgangspunkt i blasfemi, samt straffelovens § 266, som refererer til racediskrimination (DR 

2006, Rigsadvokaten 2006). 
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Statsadvokaten i Viborg kom den 6. januar 2006, frem til sin afgørelse, hvilket betød, at 

Jyllands-Postens artikel ”Muhammeds ansigt” ikke ville blive strafforfulgt, da Statsadvokaten 

fastlagde, at artiklen lå indenfor ytringsfrihedens rammer (Rigsadvokaten 2006). 

   Dette fik Det Islamiske Trossamfund til, to dage efter Statsadvokatens afgørelse, at indbringe 

sagen til Rigsadvokaten (DR 2006). Herudover modtog Rigsadvokaten flere klager over 

Statsadvokatens afgørelse, både fra organisationer og individuelle personer (Rigsadvokaten 

2006). 

   Det relevante i forhold til ovenstående er, at såvel de 11 islamiske organisationer i Danmark 

som Det Islamiske Trossamfund lagde vægt på, at politianmeldelserne, som førnævnt, 

omhandlende blasfemi samt racediskrimination mod Jyllands-Postens artikel Muhammeds 

ansigt, ikke kunne afvises på grund af individet samt mediernes ytringsfrihed (ibid.). 

 

Rigsadvokatens afgørelse ville dermed være essentiel i relation til forholdet mellem 

Muhammedkrisen og en menneskerettighed som ytringsfrihed. I forhold til politianmeldelsen af 

§ 140 vurderede Rigsadvokaten, at Jyllands-Postens karikaturtegninger af profeten Muhammed 

kan tolkes som krænkende og fornærmende, hvilket ikke er at ”offentlig drive spot eller 

forhåne” en given religion (ibid.). 

   Yderligere fandt Rigsadvokaten ikke grundlag for at undersøge, om Muhammeds ansigt havde 

overtrådt Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10, da straffelovens § 140 

ikke var overtrådt (ibid.). 

   Rigsadvokaten fastlagde endvidere ligeledes, at der ikke var grundlag for, at Jyllands-Postens 

artikel Muhammeds ansigt forhåner eller nedværdiger individer grundet bl.a. race eller tro som 

straffelovens § 266 omhandler, da artiklen samt Muhammedkarikaturerne ikke møntede sig på 

muslimer i almindelighed (ibid.). 

Jyllands-Posten har endvidere nævnt, at bl.a. Westergaards tegning ikke var rettet mod islam 

eller muslimer generelt, men mod islamistiske ekstremister, ”der har taget deres religion som 

gidsel i blodige terroraktioner (Hundevadt 2006b).” 

Afslutningsvis pointerer rigsadvokaten, at Jyllands-Posten dog ikke har ret i, at ytringsfriheden 

er lig med, at individer må acceptere ”hån, spot og latterliggørelse,” hvilket nævnes i artiklen 

Muhammeds ansigt (Rigsadvokaten 2006). 

 

Rigsadvokatens afgørelse, under Muhammedkrisen, af politianmeldelserne af Jyllands-Posten 

lægger sig dermed op ad Fukuyamas tolkning af ytringsfriheden, jf. afsnit 6.4.2, som også består 

i, at muslimer må acceptere kritik af islam (Matzen 2009), og at en ytring kun kan indskrænkes, 

hvis den kan true samfundets orden, jf. afsnit 6.4.2. 
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Huntington lægger dog vægt på, at et multipolart samfund har forskellige kerneværdier, jf. afsnit 

5.1. Men han holder stadig fast i, at Vesten, indenfor den vestlige civilisation, bør holde fast ved 

dens bl.a. kulturelle og samfundsmæssige værdier (Huntington 1996:259), som bl.a. er en liberal 

ytringsfrihed (ibid.:483), hvilket også bakker op om Statsadvokatens afgørelse. 

 

Udover reaktioner på Muhammedkarikaturerne, indenfor Danmarks grænser, var der også 

markante reaktioner udenlands, som i de nedenstående afsnit vil analyseret. 

 

8.2.4 Muhammedkrisen udenfor Danmarks grænser  

Muhammedkrisen fik yderligere konsekvenser for danske virksomheder, hvilket resulterede i, at 

bl.a. danske Arla Foods og Danisco blev offer for en handelsboykot af danske varer i 

eksempelvis Mellemøsten, jf. afsnit 7.3. 

   Saudi Arabien og de andre lande, som var en del af handelsboykotten, jf. afsnit 7.3, kan, i 

forhold til Huntingtons førnævnte teori om brudlinjekonflikter på forskellige niveauer, jf. afsnit 

5.6, ligeledes kategoriseres som aktører på et sekundært niveau, der bl.a. sympatiserer eller 

støtter synspunkter, som foretages af aktører på det primære niveau. 

   I dette tilfælde som værende modstandere af Muhammedkarikaturerne, hvilket stemmer 

overens med Fukuyamas syn på den absolutte ytringsfrihed, jf. afsnit 6.4.2, hvilket tilsluttes af 

Sørlander, der fremhæver, at modstandere af en ytring, i ytringsfrihedens navn, vil kunne ytre 

sig imod et givent emne, jf. afsnit 6.4.2. 

 

Reaktionerne i verdenssamfundet var dog ikke kun imod Jyllands-Postens 

Muhammedkarikaturer. Den 1. februar 2006 godt fire måneder efter Jyllands-Postens 

Muhammedkarikaturer var blevet offentliggjort, blev karikaturtegninger af profeten Muhammed 

genoptrykt i ytringsfrihedens navn i en lang række aviser i Europa, som bl.a. i Frankrig, 

Tyskland, Italien, Holland, Spanien, Island (DR 2006) og Schweiz (Pedersen 2008). 

Ovenstående viser en tilkendegivelse af en liberal frihed, som ytringsfrihed, og ifølge Fukuyama 

ville det, hvis alle mennesker tilsluttede sig denne holdning, udmunde i en verden, hvor det 

såkaldte sidste menneske ville leve i harmoni og fred, jf. afsnit 4.1. 

 

En af de aviser, som var med til at genoptrykke karikaturtegningerne af profeten Muhammed, 

var den franske avis ”France Soir (ibid.:245).” Konsekvensen af dette blev, at chefredaktøren af 

France Soir blev afskediget af ejeren (ibid.:245). 

   Det franske satiriske månedsblad, Charlie Hebdo, bragte ligesom France Soir 

karikaturtegninger af profeten Muhammed, i februar 2006, for at vise Jyllands-Posten 
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solidaritet. Charlie Hebdo samt direktøren, Philippe Val, havde valgt at genoptrykke tre af 

Jyllands-Postens karikaturtegninger samt nogle nye, tegnet af Charlie Hebdos egne tegnere 

(Byrckel 2007). 

   Det førte til, at Charlie Hebdo blev retsforfulgt efter initiativ af tre islamiske organisationer, 

men efterfølgende frikendt i 2007 (ibid.). Alligevel blev Charlie Hebdos lokaler i Paris den 2. 

november 2011 angrebet med bl.a. molotovcocktails og ødelagt (French satirical 2011). 

 

At France Soir, Charlie Hebdo og de andre europæiske aviser viste Jyllands-Posten sympati gør, 

at de kan tillægges roller på det sekundære niveau, jf. afsnit 5.6, i relation til Huntingtons 

synspunkt om brudlinjekonflikter. Samtidig støttede de op om en liberal ytringsfrihed, som 

Fukuyama lægger sig fast på, jf. afsnit 6.4.2, i modsætning til bl.a. ejeren af France Soir og den 

gruppe, der udøvede hærværk i Charlie Hebdos hovedkvarter. 

   Yderligere var der også blandede udenrigspolitiske holdninger til Jyllands-Postens 

Muhammedkarikaturer, hvilket der i det følgende afsnit vil være en analyse af. 

  

8.2.5 Muhammedkrisens udenrigspolitiske aspekt 

Den udenrigspolitiske reaktion med fokus på karikaturtegningerne af profeten Muhammed var 

med til, at Muhammedkrisen ligeledes udviklede sig til en dansk udenrigspolitisk krise (DR 

2006). 

   Blot 12 dage efter Jyllands-Posten havde bragt artiklen Muhammeds ansigt, reagerede 11 

muslimske ambassadører i Danmark ved at sende en såkaldt protestbeskrivelse, jf. afsnit 8.2.4, 

til den daværende danske statsminister, Fogh Rasmussen, samt det danske Udenrigsministerium.  

Heri påpegede de bl.a. at ”… We strongly feel that the casting aspersions on Islam as a religion 

and publishing demeaning caricatures of Holy Prophet Mohammed goes against the spirit of 

Danish values of tolerance and civil society … Danish press and public representatives should 

not be allowed to use Islam in the name of democracy, freedom of expression and human rights, 

the value that we all share (Ok et al. 2005).” 

   Den tyrkiske ambassadør Fügen Ok samt de andre 10 ambassadørers holdning til 

Muhammedkarikaturerne modstrider Fukuyamas antagelse af ytringsfriheden, hvor der kun bør 

være offentlig indgriben, hvis en ytring anses som en risiko for samfundets velfærd, jf. afsnit 

6.4.2. 

   Samme synspunkt kom også til syne, da Fogh Rasmussen, den 21. oktober 2005, gav skriftlig 

respons til de 11 ambassadørers protestbeskrivelse. Fogh Rasmussen fremhævede i brevet, at 

“… The freedom of expression is the very foundation of the Danish democracy … and the 

Danish government has no means of influencing the press… (Rasmussen 2005),” hvilket 
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dermed støtter op omkring Jyllands-Postens ytringsfrihed til at udgive karikaturtegningerne af 

profeten Muhammed. 

 

Yderligere fremhævede de 11 ambassadører ligeledes, at ”… We may underline that it can also 

cause reactions in the Muslim countries and among Muslim communities in Europe …” hvilket 

gør Miliband og Stuart Mills betragtning af ytringsfriheden interessant. Miliband lægger vægt 

på, at en ytring ikke må mindske andres frihed, jf. afsnit 6.4.2, set i lyset af, at “man ikke må 

råbe “brand” i fyldt teater,” hvilket ifølge Miliband gør, at ”ytringsfriheden må afbalanceres 

med borgernes sikkerhed (Qvortrup 2009).” 

   En sådan dagsorden mener Habermas (ibid.) vil resultere i, at hvis man ”… fortier en sag – og 

ikke lader forrykte synspunkter blive debatteret – kan de ikke tilbagevises …” 

   Dermed er Milibands holdning ikke i entydig overensstemmelse med Stuart Mill, hvis 

overbevisning er at ytringsfriheden kun må begrænses, hvis en ytring tydeligt opfordrer til vold, 

jf. afsnit 6.4.2, hvilket også er Fukuyamas liberale udgangspunkt i forhold til ytringsfrihed, jf. 

afsnit 6.4.2. Hertil påpeger Huntington, at ytringsfriheden er en af grundpillerne i et vestligt 

demokrati, men at man bør have konsekvenserne af ens handling i bagtankerne (Huntington 

1996:483). 

   Hvis reaktionerne, som de 11 ambassadører omtaler, er møntet på demonstrationer og 

flagafbrændinger, er det ikke reaktioner, der ifølge Huntington (ibid.:482) skal tillægges en 

særlig betydning, hvilket udelader både Miliband og Stuart Mills begreber om ytringsfrihedens 

mulige indskrænkning. 

   En række af de muslimske lande, som tidligere nævnt, var ikke alene om at have blandede 

holdninger til Muhammedkarikaturerne. Til trods for store dele af Europas aviser, jf. afsnit 

8.2.4, genoptrykte Muhammedkarikaturerne som solidaritet med Jyllands-Postens artikel, 

Muhammeds ansigt og de tilhørende 12 karikaturtegninger af profeten Muhammed, var Vesten 

på ingen måde samlet i sin støtte til Jyllands-Posten og Danmark (Pedersen 2008:245). 

 

Tjekkiet og Holland var to af de europæiske lande, der støttede Danmark igennem hele 

Muhammedkrisen og lagde vægt på den, ifølge Vesten, universelle ytringsfrihed (ibid.:245), 

som ligeledes deles af Fukuyamas, jf. afsnit 6.4.2. 

   Yderligere var både England og USA, ifølge Pedersen, mere afventende i deres udmelding, 

men England endte dog med at give Danmark medhold i, at mediernes ytringsfrihed er en 

menneskerettighed der ikke må indskrænkes (ibid.:245). 
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Modsætningsvis omtalte medarbejdere, der repræsenterede udenrigsministeriet i USA, endda 

Jyllands-Postens 12 karikaturtegninger af profeten Muhammed som værende ”uacceptable, 

krænkende og fornærmende (Hundevadt 2006d).” Det fik Reuters til at lave en artikel med titlen 

”USA støtter muslimer i europæisk karikaturstrid (ibid.).” 

   Hertil argumenterer Huntington (1996:480) for, at Jyllands-Postens Muhammedkarikaturer er 

provokerende, men han mener ikke, at de er fornærmende. 

   USA’s reaktion til Jyllands-Postens Muhammedkarikaturer står dog i kontrast til USA’s 

præsident Obamas udtalelser fra 2009, hvor han manifesterede, at ytringsfriheden er en af de 

amerikanske grundværdier, USA ikke vil gå på kompromis med, jf. afsnit 6.4.2. 

   Det multikulturelle samfund i USA med dets respekt for minoritetskulturer samt 

minoritetsreligioner var, ifølge Pedersen (2008:245), nogle af elementerne til USA ikke gav sin 

fulde støtte til Danmark under Muhammedkrisen, hvilket øger vigtigheden af Huntingtons syn 

på verden som værende lige så arabisk, afrikansk og asiatisk som vestlig, jf. afsnit 6.4.1. 

   På linje med USA viste Frankrig ligeledes en multikulturel holdning til, hvor fri 

ytringsfriheden måtte være. Det kom tydeligt til udtryk, efter bl.a. det franske satiriske 

månedsblad, Charlie Hebdo, genoptrykte Muhammedkarikaturerne, jf. forrige afsnit 8.2.4. 

   Den daværende franske præsident i 2006, Jacques Chirac, nævnte dog ikke Charlie Hebdos 

navn, men fordømte en række udgivelser, der ifølge Chirac var ”åbenlyse provokationer 

(Sandford 2006).” 

   Som fremhævet tidligere i dette afsnit finder Huntington også Muhammedkarikaturerne som 

en provokation, men påpeger, at en sådan provokation ikke kan tolkes som en fornærmelse mod 

hele den muslimske befolkning (Huntington 1996:480). 

   I kontrast til bl.a. Chirac udtrykte den daværende franske indenrigsminister i 2007 og 

nuværende franske præsident, Nicolas Sarkozy, sin holdning til Charlie Hebdos 

Muhammedkarikaturer omhandlede ”hellere for mange end for få karikaturer (Byrckel 2007).” 

Sarkozys opfattelse af ytringsfriheden blev yderligere understøttet af Francois Fillon, der var og 

stadig er den franske premierminister, da Charlie Hebdos lokaler blev angrebet, jf. afsnit 8.2.4, 

som forsvarede mediernes ytringsfrihed og fordømte angrebet (French satirical 2011). 

 

Det viser, at Sarkozy samt Fillon anser ytringsfriheden som en universel menneskerettighed, 

som lægger sig op ad Fukuyamas overbevisning, der har sit udgangspunkt i at alle individer 

med tiden vil påkræve menneskerettigheder som Vesten, jf. afsnit 4.1 og 4.2. 

   I modsætning lagde Chirac samt USA’s synspunkter under Muhammedkrisen sig op ad 

Huntingtons forståelse af verdenssamfundet, som kendetegnes ved at forskellige kulturer har 
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forskellige værdier og dermed fortolker en menneskerettighed, som ytringsfrihed, individuelt, jf. 

afsnit 6.4.2. 

   Til trods for, at Huntington (1996:259) mener, at Vesten indenfor den Vestlige civilisation 

skal holde fast i deres værdigrundlag, understreger Huntington, at civilisationer ikke har fysiske 

grænser, jf. afsnit 5.1. Det forklarer ifølge Huntington, at befolkningsgrupper i Vesten reelt kan 

tilhøre den islamiske civilisation, jf. afsnit 5.1, hvilket muligvis kan forklare såvel dele af 

franskmændene samt amerikanernes ageren under Muhammedkrisen. 

 

EU viste yderligere en uklar holdning (Pedersen 2008:245), men i slutningen af februar 2006 

nåede de endelig frem til et samlet standpunkt, hvor de forsvarede ytringsfriheden som en 

menneskerettighed, men samtidig lagde vægt på ansvaret, hvorunder en ytringsfrihed bør bruges 

(DR 2006). EU's endelige holdning til Jyllands-Postens artikel afspejler sig ligeledes i Den 

Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10,2, som omhandler, at ytringsfriheden 

skal ses i lyset af pligter og ansvar, og at den, som Fukuyama også hæfter sig ved, jf. afsnit 

6.4.2, kan begrænses, hvis den nationale eller offentlige sikkerhed er i fare, jf. afsnit 6.4.2. 

 

Yderligere understreger Fukuyama, at såvel amerikanernes multikulturelle samfund som EU’s 

mange nationalstater mere eller mindre må se indad, hvis de i fremtiden vil kunne stå fast ved 

bl.a. deres vestlige syn på ytringsfriheden. Fukuyama fremhæver, at på trods af, at USA’s 

samfund er mere mangfoldigt og tolerant end EU-landene, hvor der er mindre plads til andre 

etniske og religiøse minoriteter, mangler de henholdsvis en amerikansk identitet og en 

europæisk identitet, der er baseret etnicitet og religion (Matzen 2009). 

   Dette er centralt, da Fukuyama pointerer, at Vestens værdier ville have haft et større globalt 

potentiale ud fra et fælles springbræt med vestlige kristelige værdier (ibid.) til trods for, at 

Fukuyama påpeger, at Europa nu er mere multikulturelt og ikke længere er en vestlig kristen 

civilisation (Henriksen 2009), som Huntington i modsætning antager, jf. afsnit 5.1. 

Vestens ovenstående spredte holdning til Muhammedkarikaturerne, især USA’s samt Frankrigs 

mere multikulturelle synspunkt, og Englands tøvende, men i sidste ende støttende holdning, 

spiller i forhold Huntingtons begreb om brudlinjekonflikter på flere niveauer, jf. afsnit 5.6, en 

vigtig rolle. 

   Ifølge Huntington (1996:191) består Vestens kernestater netop af ”… USA og en fransk-tysk 

kerne i Europa, med Storbritannien som et ekstra kraftcentrum imellem dem ...” Kernestater 

agerer efter Huntingtons opfattelse på det såkaldte tredje niveau, hvor de ikke er i direkte 

kontakt til hovedaktørerne, men tilhører samme civilisation som en af de implicerede parter, jf. 

afsnit 5.6, som er tilfældet for bl.a. USA, Frankrig og England under Muhammedkrisen. 
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Den udenrigspolitiske krise under Muhammedkrisen havde også ikke-vestlige lande som 

aktører, hvor bl.a. Tyrkiets rolle tog udspring i, at den tyrkiske ambassadør i Danmark, som 

nævnt tidligere i dette afsnit, gik forrest for en række muslimske ambassadører i Danmark mod 

Muhammedkarikaturerne. Samme attitude blev kort efter fulgt op af den tyrkiske 

premierminister Erdogan, der stærkt kritiserede den danske regering i forhold til Jyllands-

Postens karikaturtegninger af profeten Muhammed (DR 2006). 

   Yderligere anmodede EU, i februar 2006, tyrkerne om, at være mægler mellem Danmark og 

EU på den ene side og de islamiske lande på den anden side, hvilket tyrkerne afslog. 

   Argumentet tog udgangspunkt i, at så længe den danske regering ikke officielt tog afstand fra 

og undskyldte Jyllands-Postens Muhammedkarikaturer, ville Tyrkiet ikke bidrage til en 

forsoning mellem Muhammedkrisens parter (ibid.). 

 

Det relevante er, at det, i afsnit 6.1, blev fremhævet, at hvis den tyrkiske premierminister 

Erdogan skulle vælge side mellem sine vestlige allierede og eksempelvis Mellemøsten, ville han 

støtte Vesten. Ovenstående bevidner om, at Tyrkiet under Muhammedkrisen ikke støttede dets 

vestlige allierede, men viste loyalitet overfor dets religiøst ligesindede i en lang række islamiske 

lande og dermed tog afstand for den ytringsfrihed, som Jyllands-Postens Muhammedkarikaturer 

handlede om. 

   Det er dog værd at pointere, at tyrkerne havde været villige til at mægle, hvis den danske 

regering ville undskylde for Muhammedkarikaturerne, hvilket ifølge Huntington skal ses i lyset 

af, at Tyrkiet har været et splittet land i flere årtier (Huntington 1996:197). Huntington 

(ibid.:196) understreger, at Tyrkiet i snart 100 år har forsøgt at modernisere og vestliggøre 

landet, som bl.a. har medført, at verdslighed er blevet et forfatningskrav (ibid.:251), hvilket 

manifesteres med, at Tyrkiet har status som et EU-ansøgerland (Aagaard 2007). 

På den anden side har Tyrkiet, med dets historie, befolkning, økonomiske situation samt 

militære kapacitet, alt hvad der skal til for, at blive en de mest centrale stater i den islamiske 

civilisation (Huntington 1996:251). 

   Denne tyrkiske splittelse tydeliggøres også af den daværende danske ambassadør i Tyrkiet, 

under Muhammedkrisen, Christian Hoppe, der gav udtryk for, at EU mere eller mindre 

forventede en tyrkisk støtte, da Tyrkiet, som førnævnt, ønskede at blive medlem af EU. Ifølge 

Hoppe var tyrkerne grundlæggende også enige med Vestens syn på ytringsfriheden, men 

samtidig var Erdogan bevidst om, at hans parti, det regerende Retfærdigheds- og 

Udviklingsparti, AKP, samt størstedelen af vælgerne havde stærke bånd til islam (Aagaard 

2007). 
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Tyrkiet vil af Fukuyama blot betragtes som et land, der er på vej mod Vestens 

menneskerettighedsopfattelse, hvilket bl.a. EU-ansøgningen er et bevis på, som blot endnu ikke 

har fået de væsentligste menneskerettigheder, som frihed og lighed, implementeret i deres 

samfund, jf. afsnit 6.4.1. Fukuyama er klar over, at der vil opstå problemer med ufærdige 

demokratier, jf. afsnit 6.4.1, og anerkender, at befolkningen i Tyrkiet i disse år er delt mellem 

landets elite, som er rettet mod Vesten, og Tyrkiets mindre velstillede og mindre veluddannede 

befolkningsgruppe (Henriksen 2009). 

 

Tyrkiets rolle er også vigtig i forhold til kernestaters indflydelse på brudlinjekonflikters tredje 

niveau, jf. afsnit 5.6, da Tyrkiet ifølge Huntington, jf. afsnit 5.1, anses som kernen i en tyrkisk 

underafdeling i den islamiske civilisation. Det øger relevansen af Tyrkiet rolle under 

Muhammedkrisen. 

 

De islamiske lande, heriblandt Tyrkiet, der gik mod Muhammedkarikaturerne, lægger sig 

tydeligt op ad OIC’s Cairo-erklæring, hvor ytringer skal være i overensstemmelse med den 

islamiske Shari’ah-lov, jf. afsnit 8.1.4, hvilket igen manifesterer Huntingtons syn på verden som 

værende kendetegnende ved multikulturelle værdier, jf. afsnit 6.4.2, oftest adskilt af religion, jf. 

afsnit 5.1. 

   I modsætning endte Vesten med, på trods af at de vestlige lande i store perioder af 

Muhammedkrisen var mindre splittet i forhold til Muhammedkarikaturerne, at støtte en absolut 

liberal ytringsfrihed, som også er FN’s Verdenserklærings holdning, jf. afsnit 8.1.5, hvilket 

yderligere støttes af Fukuyama, jf. afsnit 6.4.2. 

 

I forhold til den udenrigspolitiske uenighed under Muhammedkrisen om, hvor langt 

ytringsfriheden rækker er det følgende empiriafsnit ydermere relevant. 

 

8.3 Analyse af Durbankonferencerne i forhold til relationen mellem ytringsfrihed og 

religionskritik 

Dette tredje analyseafsnit vil behandle FN’s tre Verdenskonferencer mod racisme, 

racediskrimination, fremmedhad og intolerance, som ligeledes er kendt som 

Durbankonferencerne, med fokus på relationen mellem ytringsfrihed og religionskritik. 

 

8.3.1 Durban I 

Fra 31. august til den 8. september 2001 (The United Nations 2002:1) fandt den tredje 

Verdenskonference mod racisme, racediskrimination, fremmedhad og intolerance (GCIS 2001a) 
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sted i den sydafrikanske by Durban, jf. afsnit 7.4. Denne konference er ligeledes omtalt som 

Durban I og er endvidere et af FN’s indsatsområder mod bl.a. global racisme, jf. afsnit 7.4. 

 

Et af de centrale elementer, der vigtiggør Durban I, er en række punkter i FN’s rapport fra 

Durban I, som bl.a. omhandler den såkaldte DDPA (The United Nations 2002:3), som på dansk 

oversættes til Durban-erklæringen og handlingsplanen (Udenrigsministeriet 2009). 

   Et af punkterne i FN’s rapport fra Durban I er punkt 90, fra afsnittet om ”Durban-

erklæringen,” omhandlende anerkendelsen af ytringsfriheden for medier, herunder internettet 

(The United Nations 2002:22), hvilket også er Fukuyamas forestilling om individets rettighed til 

at ytre sig frit om et givent emne, som eksempelvis religion, jf. afsnit 6.4.2. 

   To andre punkter, der til en vis grad modsiger ovennævnte punkt 90 fra afsnittet om ”Durban-

erklæringen,” er punkt 147 samt punkt 147e fra afsnittet om ”handlingsplanen.” De to punkter 

opfordrer FN’s medlemsstater til uden at begrænse ytringsfriheden at reagere mod såkaldte 

hatespeech, der bl.a. har udviklet sig igennem medier som internettet (ibid.:57-59). 

   Hertil mener Huntington, at et individ selvfølgelig skal have i tankerne, hvad en eventuel 

ytring kan forårsage, men at en kritisk ytring er en fasttømret del af liberalt samfund som 

Vestens (Huntington 1996:481,483). Dog betoner Huntington vigtigheden af, at individer, 

tilhørende forskellige civilisationer, også har forskellige opfattelse af individuelle 

menneskerettigheder som ytringsfrihed, jf. afsnit 6.4.1. 

   Fukuyama fremhæver, at en ytring om bl.a. religion kun bør resultere i en offentlig indgriben, 

hvis en sådan ytring influerer et helt samfund negativt, jf. 6.4.2. Ydermere finder Stuart Mills 

det også centralt, at der potentielt kan være en indskrænkning af en ytring som eksempelvis 

omkring hatespeech, men ifølge Mills er det kun, hvis en ytring direkte opfordrer til vold, jf. 

afsnit 6.4.3. 

 

Trods åbenlyse uoverensstemmelser under Durban I lykkedes det alligevel at vedtage den før 

omtalte DDPA, Durban-erklæringen og handlingsplanen (GCIS 2001b), som ifølge FN er et af 

de mest essentielle elementer i den globale indsats mod racisme, racediskrimination, 

fremmedhad og tolerance (The United Nations 2009a). 

   De ovennævnte punkter, som indgår i Durban-erklæringen og handlingsplanen, viser tydeligt, 

at der var differentierende synspunkter i forhold til relationen mellem ytringsfrihed og 

religionskritik iblandt FN medlemslandene. 

   På den ene side støtter FN’s rapport fra Durban I op om den absolutte ytringsfrihed hos bl.a. 

medierne, som støttes af Fukuyama, som førnævnt, samt FN’s Verdenserklæring, jf. afsnit 8.1.4.  
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Men på den anden side ønsker den også en form for begrænsning af ytringer i relation til 

hatespeech, som er i overensstemmelse med OIC’s Cairo-erklæring, der forbyder kritik af 

centrale elementer i islam, jf. afsnit 8.1.5. Det kan ifølge Huntington, jf. afsnit 5.4, forklares 

med, at forskellige civilisationers individuelle værdier ofte er grundpiller i deres respektive 

samfund og ikke blot forsvinder som politiske ideologier har afløst hinanden igennem tiderne. 

   Ovenstående leder yderligere videre til Durban II, som bl.a. skulle omhandle en vurdering af 

medlemsstaternes status i relation til Durban-erklæringen og handlingsplanen, der blev vedtaget 

i 2001 under Durban I (Udenrigsministeriet 2009). 

 

8.3.2 Durban II 

Durban II, der skulle finde sted i Geneve i 2009, jf. afsnit 7.4, havde dog hårde betingelser inden 

FN’s Verdenskonferencen mod bl.a. racisme overhovedet var begyndt. Libyen, der var formand 

for planlægningskomitéen for Durban II, skulle sammen med bl.a. Pakistan, Cuba og Iran 

forberede en sluterklæring til Durban II. I forberedelsesfasen til Durban II blev det 

offentliggjort, at en lang række islamiske lande, som også var og stadig er medlem af OIC, jf. 

afsnit 7.2, ønskede, at en ytringsfrihed som religionskritik skulle gøres lig racisme og dermed en 

forbrydelse mod menneskerettighederne (Maressa 2008). 

   Ovenstående viser, at en lang række OIC-lande lægger sig op ad OIC’s Cairo-erklærings 

synspunkt, der ønsker at forbyde krænkelser af hellige steder samt af profeternes værdighed, 

som ligeledes er nævnt i afsnit 8.1.5. 

 

Det fik bl.a. Danmark, hele seks måneder før Durban II skulle finde sted, til at reagere, og den 

daværende danske udenrigsminister, Per Stig Møller, ville under ingen omstændigheder 

acceptere, at en ytringsfrihed som religionskritik ville blive stillet lig racisme (Maressa 2008). 

   Danmarks holdning blev yderligere bakket op af et samlet EU, der godt en måned før Durban 

II skulle påbegyndes, lagde sig fast på, at ytringsfriheden ikke måtte indskrænkes. Hvis dette 

ikke ville blive godtaget af bl.a. OIC-landene, ville der potentielt være en samlet EU-boykot af 

Durban II (EU står sammen 2009). 

   Danmark og EU’s holdning lægger sig op ad både Fukuyama og FN’s Verdenserklærings 

absolutte holdninger i forhold til relationen mellem ytringsfrihed og religionskritik fra 

henholdsvis afsnit 6.4.2 og 8.1.5. 

 

Da Durban II endeligt begyndte, havde otte lande, deriblandt USA og Canada og en række EU-

lande, alligevel besluttet at boykotte konferencen (Weis 2009) på trods af, at OIC-landene havde 

fjernet kravet om at sætte religionskritik lig racisme (Ytzen 2009a). 
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Det lykkedes yderligere, til trods for store udfordringer i Geneve, at få bekræftet Durban-

erklæringen og handlingsplanen, men holdningen var blandet (The United Nations 2009b). 

   Den daværende samt nuværende FN Højkommissær for Menneskerettigheder, Navanethem 

Pillay, og den daværende danske udenrigsminister Per Stig Møller støttede også op om Durban 

II’s slutdokument, og de fremhævede henholdsvis, at Durban II var en ”hyldest til tolerance 

(ibid.),” samt at de individuelle menneskerettigheder som ytringsfrihed, står over ideologier og 

religion (Ytzen 2009a). 

   I modsætning til ovenstående lagde den tidligere politiske kommentator på Jyllands-Posten, 

Ralf Pittelkow (Ralf Pittelkow forlader 2011) vægt på, at vestlige lande dog fik fjernet kravet 

om at gøre religionskritik ulovligt, men slutdokumentet opfordrer ifølge Pittelkow stadig til et 

forbud mod det såkaldte hatespeech (Pittelkow 2009). 

   Reaktionerne på Durban II vidner om, at Vestens opfattelse af ytringsfriheden indebærer 

retten til at ytre sig om religion, hvilket bakkes op af Fukuyama, jf. afsnit 6.4.2 og FN’s 

Verdenserklæring, jf. afsnit 8.1.5. Huntington mener dog primært, at Vesten skal sikre denne 

form for menneskerettigheder indenfor den vestlige civilisation (Huntington 1996:159), da han 

ikke går ind for at presse andre civilisationer til at acceptere Vestens syn på bl.a. relationen 

mellem ytringsfrihed og religionskritik, medmindre det foregår via eksempelvis FN, jf. afsnit 

5.7. 

   I kontrast viser Durban II ligeledes, at en lang række islamiske lande, som også er OIC-

medlemmer, ønskede en begrænsning af ytringsfriheden i henhold til, at religionskritik skulle 

være lig racisme, hvilket dog ikke blev gennemført i Durban II’s slutdokument. Dette lægger sig 

yderligere op ad OIC’s Cairo-erklæring, som førnævnt. Det kan, ifølge Huntington, forklares 

med, at verdens 7-8 civilisationer afspejles i varierende opfattelser af individuelle 

menneskerettigheder, jf. afsnit 6.4.2. 

  Endvidere er Den Europæiske Menneskerettighedskonventions synspunkt, at selv fjendtlige 

ytringer i relation til såvel store som mindre religiøse grupper bør mødes med tolerance og 

accept, jf. afsnit 6.4.3, hvilket igen kom i fokus under Durban III i 2011, som vil blive 

analyseret i det næste afsnit. 

 

8.3.3 Durban III 

Durban III, som ligeledes var 10-års jubilæet for vedtagelsen af den føromtalte DDPA, Durban-

erklæringen og handlingsprogrammet fra 2001, jf. afsnit 7.4, blev afholdt sideløbende med FN’s 

årlige generalforsamling (The United Nations 2011e) i New York, USA i 2011. 

   Den tredje Durbankonference oplevede den samme optakt som sin forgænger Durban II. 

Omtrent tre måneder inden Durban III skulle påbegyndes, erklærede den amerikanske 



 
 

Side 59 af 79 
 

præsident, Obama, at USA ikke ville deltage bl.a. på grund af, at de tidligere 

Durbankonferencer blev præget af netop elementer som bl.a. intolerance, som 

Durbankonferencerne havde i sinde at eliminere (Labott 2011). 

   Yderligere var optakten til Durban III, ligesom i perioden op til Durban II, præget af 

polemikken omkring Israel, hvilket var en af faktorerne til, at ti lande ligeledes som USA 

boykottede Durban III (Sørensen 2011a). At den internationale dagsorden reelt skiller Vesten 

fra resten af verdens civilisationer, som Huntington understreger, jf. afsnit 5.7, er ovenstående 

optakt til Durban III et godt bevis på. 

 

Under Durban III nævnte FN’s daværende samt nuværende generalsekretær, Ban Ki-Moon, at 

der skulle tages væsentlig afstand til de folk, der bragte Durban III i miskredit i form af bl.a. 

hatespeech (Ariosto 2011), hvilket støttes af Huntington, som ikke ser grund til at individer 

fornærmer andre befolkningsgrupper bevidst (Huntington 1996:483). 

   I relation til Ban Ki-Moons ovenstående udtalelse og set i lyset af, at OIC-landene, jf. afsnit 

8.3.2, ændrede kravet om at sætte en ytringsfrihed som religionskritik lig racisme, er det 

opsigtsvækkende, at OIC-landene, under Durban III, rettede fokus mod, at ytringsfriheden ikke 

skal rumme netop hatespeech (Sørensen 2011b). 

   Hertil påpeger Fukuyama, at den menneskelige anerkendelsestrang automatisk vil medføre, at 

eksempelvis religiøse troende vil søge anerkendelse for de elementer, som en given religion 

sætter højest, hvilket dermed kan forklare, at muslimer vil beskytte bl.a. deres profeter, jf. afsnit 

4.2. Yderligere er det først, når et individ opnår en vis velstand, at det vil bevæge sig mod mere 

liberale værdier, jf. afsnit 4.2, som bl.a. tillader ytringer som kritik af religioner, understreger 

Fukuyama (Matzen 2009). 

 

I forhold til, at OIC-landene tidligere ønskede religionskritik sat lig en overtrædelse af 

ytringsfriheden, forholder det ifølge Mchangama sig anderledes i relation til hatespeech. 

   Mchangama lægger vægt på, at den internationale menneskeret indeholder forbud mod 

hatespeech, hvilket vil gøre det lettere for OIC-landene at få et forbud ”mod opfordringer til 

religiøst had gennemført (DR 2011d).” 

   I relation til hatespeech pointerer Pittelkow yderligere, at hvis der reelt kommer et forbud mod 

hatespeech, vil det ligeledes kunne omfange religionskritik (Pittelkow 2009), hvilket som nævnt 

i forrige afsnit er i modsætning til den absolutte ytringsfrihed i forhold til religionskritik omtalt i 

afsnit 6.4.2 af Fukuyama. 
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Endvidere lykkedes det ved konsensus, på Durban III, at bekræfte en gennemførelse af den 

føromtalte DDPA, Durban-erklæringen og handlingsplanen, og under afslutningen på Durban 

III udtalte Ban Ki-Moon bl.a., at man bør gå imod anti-semitisme, islamofobi samt 

forskelsbehandling af kristne, samt at individets rettigheder går forud for alt (The United 

Nations 2011f). 

   Med bekræftelsen af Durban-erklæringen og handlingsplanen bekræftes punkt 147 samt 147e, 

jf. afsnit 8.3.1. Disse punkter opfordrer FN’s medlemsstater til, med ytringsfriheden i mente, at 

gøre en indsats overfor hatespeech (The United Nations 2011g), hvilket ikke er på linje med 

Fukuyamas universelle syn på ytringsfriheden, jf. afsnit 6.4.2. Huntington (1996:481) påpeger 

hertil, at på trods af, at individer bør overveje en given ytrings konsekvens set i lyset af det 

multipolære verdenssamfund, jf. afsnit 5.1, har det endnu ikke holdt hans ytringer tilbage 

(ibid.:481). 

   Ligeledes er det yderst vigtigt, at Stuart Mill, jf. afsnit 8.1.2, fastholder, at ytringer som bl.a. 

hatespeech kun må tilbageholdes, hvis det er en direkte opfordring til at udøve vold. 

 

Durbankonferencerne var, som de ovenstående viser, i stor udstrækning præget af Vesten og 

OIC-landenes differentierede opfattelse af forholdet mellem ytringsfrihed og religionskritik, 

hvilket gør Fukuyamas begreb om den moderne naturvidenskab, jf. afsnit 6.3.1, relevant.     

Den moderne naturvidenskab kan ifølge Fukuyama med stor sandsynlighed, udover at bidrage 

til en global homogenisering på kryds og tværs af samfund og kulturer, skabe 

menneskerettighedsværdier som Vestens, jf. afsnit 6.3.1. 

   Dog nævner Huntington (ibid.:158-159), at den islamiske renæssance, jf. 6.4.1, netop 

accepterer den moderne naturvidenskab, men afviser Vestens idealer og ønsker at fremme 

islamisk lov med religionen i centrum (ibid.:158-159). Det støttes af Gade (2011), der ligeledes 

fremhæver, at bl.a. Libyen, jf. afsnit 8.3.2,der var formandsland for Durban II’s 

planlægningskomité, reelt mangler at gennemgå 2000 års retshistorie, hvis man sammenligner 

med Vestens lovsystemer. 

 

Ovenstående afspejler sig ligeledes i Vesten samt OIC-landenes synspunkter under 

Durbankonferencerne, hvor Vesten ønskede en absolut ytringsfrihed, der indeholder retten til 

religionskritik, som lægger sig op ad Fukuyama og FN’s Verdenserklærings universelle 

menneskerettighedsopfattelse, jf. afsnit 6.4.2 og 8.1.5. 

   Modsætningsvis ønskede OIC-landene at kriminalisere såvel religionskritik som hatespeech i 

relation til ytringsfrihed, hvilket er i overensstemmelse med islams 1400 år gamle religiøse 

lovsystem, jf. afsnit 6.3.1. Det gør OIC’s Cairo-erklæring, jf. afsnit 8.1.5, samt Huntingtons 
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civilisationsbegreb, hvor religion er et af de stærkeste elementer der adskiller civilisationer, 

væsentlig, jf. afsnit 5.1. 
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9.0 Diskussion og vurdering 

De følgende afsnit vil omhandle en diskussion og vurdering af, hvorvidt Fukuyama eller 

Huntingtons teorier har den største forklaringsfaktor i relation til, hvilke årsagsforklaringer, der 

ligger bag de opståede konflikter i forhold til forståelsen af menneskerettigheder, med særlig 

fokus på ytringsfrihed og religionskritik, som er blevet analyseret i de foregående analyseafsnit. 

 

9.1 Historiens afslutning eller kulturelle konflikter 

Fukuyama antager, at menneskets ideologiske udvikling er ved at være ved vejs ende, hvilket 

udmunder i en universel udbredelse af Vestens liberale menneskerettigheder, jf. afsnit 6.1. 

   Modsætningsvis understreger Huntington, at de store kulturelle skel mellem mennesker i 

nyere tid vil medføre kulturelle konflikter mellem lande og grupper tilhørende forskellige 

civilisationer, hvilket vil have indflydelse på international politik, jf. afsnit 6.1. Men Hvordan er 

det reelt forløbet i virkeligheden? 

 

9.1.1 Universelle eller civilisationsbaserede menneskerettigheder 

FN’s Verdenserklærings menneskerettighedssyn har over en længere periode mødt modstand på 

verdensplan, som bl.a. illustreres med, at størstedelen af menneskerettighedsresolutionerne i FN 

er blevet nedstemt, jf. afsnit 8.1.3. Hertil er det væsentligt, at OIC i 1990 lancerede deres Cairo-

erklæring, der har sit udgangspunkt i den islamiske Shari’ah-lov, jf. 7.1.2 og 8.1.1. Skellet 

mellem Vesten og OIC-medlemslandenes menneskerettighedsforståelse, især i forhold til deres 

forskellige opfattelser af ytringsfrihed og religionskritik, blev yderligere synligt under 

Muhammedkrisen og Durbankonferencerne, jf. afsnit 8.2.5 og 8.3.2. Det kan således diskuteres, 

hvorvidt menneskerettighederne er universelle eller om de er baseret på forskellige 

civilisationers religioner og kulturer. 

 

At FN’s dominans i henhold til de globale menneskerettigheder er blevet mindsket, kan som 

Fukuyama pointerer ses i lyset af, at Vestens udbredelse af deres tilgang til 

menneskerettighederne ikke vil foregå uden modgang, jf. afsnit 8.1.3. Modstanden til de 

vestlige menneskerettigheder kan ifølge Huntington med større sandsynlighed forklares med, at 

andre kulturer, som bl.a. den islamiske, har oplevet en form for genfødsel, jf. afsnit 6.4.1. 

   Fukuyama holder dog fast i, at Vestens menneskerettigheder er universelle, og at det 

endvidere er den vej det går, jf. afsnit 4.3 og 8.1.3. Han understreger, at de også kan blive 

dominerende i ikke-vestlige samfund, jf. afsnit 4.3, og fremhæver, at Det Arabiske Forår er et 

godt eksempel på, at ikke-vestlige lande ønsker Vestens fortolkning af menneskerettighederne, 

jf. afsnit 8.1.1. 
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Men en undersøgelse af Pew Research Center og udtalelser af formanden for Libyens Nationale 

Overgangsråd viser, at islam vil få en politisk rolle i både Egypten og Libyen, jf. afsnit 6.1, 

hvilket understøtter Huntingtons opfattelse af, at de vestlige menneskerettigheder ikke vil kunne 

brede sig udenfor Vesten, da det er et resultat af en vestlig kultur, jf. afsnit 6.4.1. 

 

Alligevel er Tyrkiet ifølge Fukuyama yderligere et eksempel på, at Vestens grundlæggende 

institutionelle tanker kan udbredes til ikke-vestlige lande, på trods af deres islamiske regering, 

jf. afsnit 6.2, hvilket, som Fukuyama understreger, gør, at Tyrkiet på længere sigt har store 

muligheder for at blive optaget i EU, jf. afsnit 8.2.5. Men Muhammedkrisen viste 

modsætningsvis, at Tyrkiet var et af de OIC-lande, der gik forrest imod Jyllands-Postens 

Muhammedkarikaturer som var en manifestering af en universel ytringsfrihed, jf. afsnit 8.2.5. 

   At netop Tyrkiet, der opfattes at være tæt forbundet med Vesten, jf. afsnit 6.1, spillede en 

central rolle for de islamiske lande under Muhammedkrisen, øger ikke ligefrem mulighederne 

for, at Vestens menneskerettigheder vil blive udbredt til andre islamiske lande, der har en 

mindre tæt forbindelse til Vesten. Det understøtter Huntingtons tankegang om, at det nye 

multipolære verdenssamfund i stort omfang vil influere menneskerettighedspolitikken, jf. afsnit 

6.4.1. 

 

9.1.2 Er individuelle menneskerettigheder universelle eller religionsdefinerede? 

Fukuyama lægger vægt på, at den menneskelige historie globalt set er en homogen evolutionær 

proces, der med tiden vil få alle individer til at kræve vestlige menneskerettigheder, som bl.a. 

respekt og frihed, jf. afsnit 4.1 og 4.2, hvorimod Huntington mener, at menneskets individuelle 

værdier afspejles i verdens forskellige civilisationer, jf. afsnit 5.7 og 6.4.2. Men hvorledes 

fremstår de individuelle menneskerettigheder sig i realiteten? 

 

FN’s Verdenserklæring lægger vægt på, at mennesket er et selvstændigt individ, der kun står til 

ansvar for sin egen individuelle overbevisning, jf. afsnit 8.1.2. Det kom ligeledes til udtryk 

under Muhammedkrisen og Durbankonferencerne, hvor hovedparten af Vesten holdt fast ved en 

individuel liberal ytringsfrihed, jf. afsnit 8.2-8.3.3. I modsætning pålægges individet i OIC’s 

Cairo-erklæring et direkte ansvar overfor Gud, jf. afsnit 8.1.1. Religionens rolle i OIC’s Cairo-

erklæring, der henholdsvis forbyder ytringer, som ikke er i overensstemmelse med den 

islamiske Shari’ah-lov, samt kritik af hellige steder samt profeternes værdighed, jf. afsnit 8.1.4 

og 8.1.5, blev yderligere synligt under Muhammedkrisen og Durbankonferencerne, jf. afsnit 

8.2-8.3.3. Derfor kan det imidlertid diskuteres, hvorvidt individuelle menneskerettigheder 

potentielt findes eller om de er defineret af religion og kultur. 
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At OIC’s Cairo-erklærings menneskerettigheder har sit udgangspunkt i religion kan, ifølge 

Fukuyama, forklares med, at alle individer besidder en såkaldt anerkendelsestrang, hvor bl.a. 

”en religiøs troende søger anerkendelse for sine guder eller hellige skikke,” jf. afsnit 4.2. 

   Huntington understreger, at religionens centrale rolle i OIC’s Cairo-erklæring kan begrundes 

med, at religion er et produkt af århundreders historie, som samtidig gør det til et element, der 

adskiller civilisationer, jf. afsnit 5.1. I modsætning står Fukuyama ved, at alle individer med 

tiden vil kræve vestlige menneskerettigheder, jf. afsnit 4.3, men at det kun er veluddannede 

mennesker, som i første omgang får den særlige anerkendelsestrang, den thymotiske stolthed, 

der får individer til at kræve menneskerettigheder som Vestens, jf. afsnit 4.2. Fukuyama lægger 

vægt på, at det i mindre grad vil opstå hos uudannede mennesker, jf. afsnit 4.2. 

 

Men Muhammedkrisen og Durbankonferencerne viste, at Vestens individuelle 

menneskerettigheder som ytringsfrihed og retten til religionskritik blev modtaget med hård 

kritik af OIC-medlemslandene, jf. afsnit 8.2-8.3.3, hvis kollektive menneskerettighedssyn skal 

være i overensstemmelse med den islamiske Shari’ah-lov samt stå til direkte ansvar overfor 

Gud, som førnævnt. Det øger forståelsen af, at verden i dag bl.a. er lige så arabisk, som den er 

vestlig, hvilket afspejles i differentierede individuelle menneskerettigheder, som Huntington 

lægger vægt på i afsnit 6.4.1 og 5.7. 

 

9.1.3 Er den moderne naturvidenskab og den historiske udvikling udslagsgivende? 

At Vesten og OIC-landenes menneskerettighedsforståelse er så forskellige, som FN’s 

Verdenserklæring og OIC’s Cairo-erklæring tydeliggør, hvilket også blev synligt under 

Muhammedkrisen og Durbankonferencerne, jf. afsnit 8.2-8.3.3, gør, at det ydermere kan 

diskuteres, hvorfor Vesten og de islamiske landes menneskerettigheder har udviklet sig i så 

forskellig retning. 

 

Fukuyama antager, at der eksisterer to såkaldte mekanismer, der vil øge mulighederne for, at 

samfund vil tilegne sig Vestens menneskerettighedsopfattelse, jf. afsnit 6.3. Den første 

mekanisme er, ifølge Fukuyama, den moderne naturvidenskab, som bl.a. har sit udgangspunkt i 

den teknologiske udvikling, jf. afsnit 6.3.1. Lewis pointerer netop, at den teknologiske udvikling 

i det 16. og 17. århundrede havde sit globale epicenter i de islamiske lande, men at denne 

udvikling i de efterfølgende århundreder ebbede ud, jf. afsnit 6.3.1. Det resulterede i, at islam 

ikke oplevede reformationen eller oplysningstiden, understreger Sørlander, jf. afsnit 6.3.1, og 

kan være en af baggrundene for, at OIC-landenes menneskerettighedssyn i nyere tid stadig er 

tæt forbundet til religion, jf. afsnit 8.1.1. 
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Huntington påpeger dog, at den moderne naturvidenskab ikke altid vil udvikle samfund, der 

anerkender eller ønsker Vestens menneskerettigheder, jf. afsnit 6.3.1, som Sydkorea er et 

udmærket eksempel på, jf. afsnit 6.3.1. Hertil lægger Huntington vægt på, at islam i nyere tid 

tilegner sig den moderne naturvidenskab, men samtidig tydeligt afviser Vestens standpunkter, jf. 

afsnit 8.3.3, hvilket Muhammedkrisen var et godt eksempel på, jf. afsnit 8.2-8.2.5. 

 

Det andet mekanismebegreb, som Fukuyama fremhæver, vil præge samfund i en retning mod 

Vestens menneskerettigheder, er den historiske mekanisme, jf. afsnit 6.3, der vil omhandle 

homogenisering af samfund og kulturer på verdensplan, på bl.a. et politisk niveau, jf. afsnit 

6.3.2. 

   Et af de historiske elementer, der ifølge Fukuyama kunne have øget de vestlige 

menneskerettigheder på globalt plan, vil have været et mere udbredt vestligt kristeligt 

værdigrundlag, jf. afsnit 8.2.5. At Vesten og de islamiske lande i vore tid adskiller sig politisk, 

mener Sørlander ligeledes kan spores tilbage til henholdsvis Vesten og islams religiøse rødder, 

jf. afsnit 8.3.3, hvor eksempelvis pavemagtens afslutning under Romerriget, ifølge Sørlander, 

skyldes den kristne kirkes indre dynamik, som søger mod sekularisering, jf. afsnit 6.3.1. Hertil 

tilføjer Sørlander, at kristendommen indeholder en individuel fordring, der ikke kan udmunde i 

en kristen politik, jf. afsnit 6.3.1, hvilket ligeledes understreges i FN’s Verdenserklæring og 

Vestens holdninger under Muhammedkrisen og Durbankonferencerne, jf. afsnit 8.2-8.3.3. 

   I modsætning pointerer Sørlander, at religionen var et betydeligt element i dannelsen af et 

islamisk imperium på Muhammeds tid, jf. afsnit 6.3.2. Det er væsentligt, da Lewis som 

førnævnt fremhævede, at islams udvikling gik i stå, hvilket, ifølge Gade, har resulteret i, at 

islams religiøse lovsystem mangler at gennemgå 2000 års retshistorie i sammenligning med de 

vestlige retssystemer, jf. afsnit 8.3.3. Det kan potentielt forklare, hvorfor OIC-landenes 

menneskerettighedssyn stadig har en stærk religiøs indflydelse, som bl.a. kom til udtryk under 

Muhammedkrisen og Durbankonferencerne, jf. afsnit 8.2-8.3.3. 

 

Dog påpeger Huntington, at den historiske udvikling har vist, at Vesten er den eneste 

civilisation, der igennem alle tider har haft en negativ indflydelse på alle civilisationer, jf. afsnit 

6.3.2. Det betyder, som Huntington understreger, at Vestens udenrigspolitiske handlinger i stor 

udstrækning antages som værende vestlig imperialisme af ikke-vestlige lande, jf. afsnit 5.7, og 

med den såkaldte islamiske renæssance i de seneste årtier, jf. afsnit 6.4.1, er det iøjnefaldende, 

at de islamiske samfund ønsker at udbrede deres religiøse lov, jf. afsnit 8.3.3. 
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Islams religionsinfluerede historie, som ovenstående viser, gør det muligt at forstå hvorfor OIC-

landene under Muhammedkrisen og Durbankonferencerne, jf. afsnit 8.2-8.3.3, stod fast på, at 

ytringer samt kritiske ytringer ikke måtte være modsigende den islamiske Shari’ah-lov. 

   Det vil i den nærmeste fremtid mindske sandsynligheden for, at alle individer i verden vil 

kræve Vestens fortolkning af menneskerettighederne, som Fukuyamas teori er baseret på, jf. 

afsnit 4.1, og det vil øge samtidig relevansen af Huntingtons holdning om, at religion er et af de 

elementer, der adskiller civilisationerne, jf. afsnit 5.1. Men hvorvidt individet på globalt plan, 

bl.a. i de nordafrikanske lande, længere ude i fremtiden vil søge mod vestlige 

menneskerettigheder, er dog uvist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Side 67 af 79 
 

10.0 Konklusion 

Verdenssamfundet har i de seneste årtier udviklet sig til at være mere multipolært, hvilket 

ligeledes afspejles i forskellige menneskerettighedserklæringer. Det har i høj grad har præget og 

præger stadig den internationale menneskerettighedspolitik, som indledningen også påpeger. 

   Det har yderligere været basis for specialets problemformulering i henhold til at finde hvilke 

årsagsforklaringer, der ligger bag de opståede menneskerettighedskonflikter. For at besvare 

dette, tages det teoretiske udgangspunkt i Fukuyamas Historiens afslutning og det sidste 

menneske samt Huntingtons Civilisationernes sammenstød – mod en ny verdensorden. Hertil er 

FN’s Verdenserklæring, OIC’s Cairo-erklæring, Muhammedkrisen og Durbankonferencerne 

valgt som specialets empiriområder. 

 

Fukuyamas teori handler om en deterministisk liberal opfattelse af menneskets historie, som, på 

tværs af alle kulturer og religioner igennem historien, bevæger sig i en retning mod det sekulære 

liberale samfund. Dertil pointerer Fukuyama, at alle samfund har mulighed for at udvikle 

individuelle menneskerettigheder som Vestens, hvilket ifølge Fukuyama understreges med bl.a. 

Tyrkiets ansøgning til EU samt Det Arabiske Forår. 

   I modsætning tager Huntingtons teoretiske holdning udgangspunkt i, at verdenen er 

kendetegnet ved 7-8 civilisationer, hvor bl.a. religion er med til at definere og adskille 

civilisationerne. Derfor mener Huntington ikke, at vestlige menneskerettigheder vil kunne blive 

dominerende udenfor Vesten, hvilket Huntington påviser med, at størstedelen af 

menneskerettighedsresolutionerne i FN nedstemmes. Huntington påpeger, at denne 

verdensorden vil dominere menneskerettighedspolitikken samt øge krise og konfliktmuligheder 

på globalt plan. 

 

Ovenstående teorier er endvidere blevet sammenholdt med bl.a. andre teoretikere, hvor 

Sørlander, i kontrast til Fukuyamas opfattelse af, at Vestens menneskerettigheder er universelle, 

lægger vægt på, at islams teknologiske og historiske udvikling i høj grad vil mindske islams vej 

til at opnå vestlige værdier. Ligeledes er Fukuyamas tro på, at Det Arabiske Forår er en sejr for 

de sekulære menneskerettigheder, til dels tilbagevist af Pew Research Centers undersøgelse, der 

viser, at egypterne ønsker islam som et centralt element af deres politik. Huntingtons 

civilisationsbegreb møder også kritik af Stensgaard, der fremhæver, at Huntingtons definition af 

islam er for snæver i forhold til virkeligheden, men samtidig støtter han op om Huntingtons 

opfattelse af, at islam i de seneste årtier har oplevet en form for renæssance. 
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Analysen og sammenligningen af FN’s Verdenserklæring og OIC’s Cairo-erklæring giver et 

tydeligt indblik i, at de to menneskerettighedserklæringer adskiller sig markant. FN’s 

Verdenserklæring er dannet på grundlag af en individuel universel 

menneskerettighedsopfattelse, der lægger sig op ad Fukuyamas teori, hvor individet 

hovedsageligt står til ansvar for sig selv. I kontrast er hele OIC’s Cairo-erklæring underlagt den 

islamiske Shari’ah-lov, hvor alle individer også er pålagt et direkte ansvar til Gud. Religionens 

gennemgående rolle i OIC’s Cairo-erklæring er desuden i overensstemmelse med Huntingtons 

multipolære verdensopfattelse. 

 

At FN’s Verdenserklæring og OIC’s Cairo-erklærings antagelse af ytringsfriheden differentierer 

sig viste sig for alvor i analyseafsnittet om Muhammedkrisen. Jyllands-Postens 

Muhammedkarikaturer delte den internationale menneskerettighedspolitik med størstedelen af 

de vestlige lande på den ene side, som holdt fast i en liberal ytringsfrihed. På den anden side 

stod store dele af de islamiske samfund i verden, der ikke accepterede krænkende ytringer om 

deres profet, hvilket OIC’s Cairo-erklærings artikel om ytringsfriheden ligeledes forbyder. Det 

understreger netop Huntingtons tese om, at krise og konflikter i nyere tid vil opstå med udspring 

i kulturelle konflikter mellem forskellige civilisationer. 

 

Analysen af Durbankonferencerne manifesterede ydermere det store skel mellem Vesten og 

størstedelen af OIC-medlemslandene i forhold til deres menneskerettighedssyn. OIC-landene 

ønskede at få såvel religionskritik som hatespeech sat lig en overtrædelse af ytringsfriheden, 

hvilket fik en lang række vestlige lande til at boykotte Durban II og III. OIC-landenes krav 

hænger ifølge Sørlander sammen med, at islams lovsystem er 1400 år gammelt, og at de 

islamiske lande i forhold til Vesten, som Gade fremhæver, mangler at gennemgå 2000 års 

retshistorie. 

 

De tre analyseafsnit har først og fremmest givet et bredt og dybdegående indblik i, at de vestlige 

og islamiske samfunds relation til religion, i et historisk perspektiv, har udviklet sig forskelligt, 

hvilket afspejles i deres nutidige henholdsvis sekulære og religionsdefinerede 

menneskerettighedspolitik. Dernæst er det blevet synligt, at det kulturelle skel mellem Vesten 

og islam, herunder især religion, tydeligt adskiller de to samfund og yderligere er årsag til kriser 

og konflikter, der bunder i et forskelligt syn på bl.a. ytringsfrihed og religionskritik. 

   Disse årsagsforklaringer til de globale menneskerettighedskonflikter lægger sig, som 

analyserne viser, i højere grad op ad Huntingtons multipolære verdenssyn end Fukuyamas teori 

med udgangspunkt i, at Vestens værdier er universelle. 
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11.0 The complexity of the human rights in a global perspective 

The world order has since the middle of the last century evolved from first being bipolar, then 

unipolar, to be more multipolar, which is also reflected in various human rights declarations. It 

has greatly influenced and still characterizes the international human rights policy. It has 

therefore been chosen to try finding the causal explanations that underlie the human rights 

conflicts in general and in relation to the freedom of speech and the criticism of religion. 

 

In order to answer this, Fukuyama’s The End of History and the Last Man and Huntington’s 

The Clash of Civilization and the Remaking of World Order are used as the theoretical basis, 

where the empirical areas that have been selected are the UN’s Universal Declaration of Human 

Rights, the OIC’s Cairo Declaration on Human Rights in Islam, the Muhammad crisis, and the 

three World Conferences against racism, racial discrimination, xenophobia and related 

intolerance, which are the so-called Durban conferences. 

 

Fukuyama’s theory is based on a deterministic liberal conception of human history, on across all 

cultures and religions, throughout the history, which moves in the same direction towards the 

secular liberal society. Furthermore it is underlined by Fukuyama who puts forth Turkey’s 

application to the EU and the Arab Spring as two strong examples.  

   In contrast, Huntington’s theoretical approach assumes that the world is characterized by 7-8 

differentiated civilizations, where religion is one of the elements that help to define and 

distinguish civilizations. According to Huntington, these cultural differences will influence the 

future human rights policy and increase the crisis and conflict opportunities globally. 

 

The above theories have also been compared with other theorists, where Sørlander criticize 

Fukuyama’s universal human understanding, by emphasizing the technological and historical 

development of Islam as a barrier to Western values. Huntington’s concept of civilization meets 

criticism as well. Stensgaard highlights that Huntington’s definition of Islam is too narrow 

compared to reality, however Stensgaard still supports Huntington’s view of Islam’s 

renaissance. 

 

The analysis and comparison of the UN and OIC’s human rights declarations made it clearly 

that the UN’s Universal Declaration is formed on the basis of a universal human perception, 

whereas the OIC’s Cairo Declaration is subject to the Islamic Shari’ah law. 

   Furthermore, the analysis of the Muhammad crisis showed that the UN and the OIC’s view on 

the freedom of speech are very different. The gap caused an international human right crisis, 
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where the majority of the Western states supported the liberal freedom of speech, while a large 

part of global Islamic community did not accept insulting remarks about their prophet. 

   Finally, the review of the Durban conferences did further manifest the great divide between 

the West and the OIC member countries’ understanding of human rights. The OIC countries’ 

aims were to criminalize criticism of religion and hate-speech by making them a violation of the 

freedom of speech, which resulted in a numerous Western countries to boycott Durban II and 

III. 

 

On the basis of the three analyzed empirical topics, it has moreover been discussed whether 

Fukuyama or Huntington’s theory had the largest explanatory factor. 

   During the Muhammad crisis, Turkey took, in spite of its application to the EU, a leading role 

among the Islamic states against the liberal freedom of speech, which increases Huntington’s 

civilization based human rights. 

   It was further shown that religion was the strongest element that divided the international 

human rights policy at the Durban conferences, which makes the contemporary global human 

rights based more on religion than universal individuality as Huntington’s theory predicts. 

   However, the human rights in the West and in Islam have had different backgrounds, due to 

their individual technological and historical development, where Islam is still bound to a 1400 

years old law system, which minimizes the possibilities of the Islamic states to develop Western 

values as Fukuyama thought the Arab Spring was the beginning of. 

 

It has become obvious that the Western and Islamic civilizations differ, which are reflected in 

respectively their secular and religious based human rights. It has caused crisis and conflicts 

rooted in different views of the freedom of speech and criticism of religion and whether 

individual secular human rights will be accepted by Islam in the near future seems uncertain. 
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